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47.Walne Zgromadzenie na
Malcie (8-11 czerwca 2017)

Zespól EAHP ds. wdrażania założeń Europejskiej

Deklaracji Farmacji Szpitalnej przekazał

delegatom aktualne informacje dotyczące

zaawansowania projektu wdrażania oraz

przedstawił zarys działań planowanych na kolejny

rok. Delegaci zatwierdzili również zaktualizowany

budżet projektu wdrażania.

EAHP dziękuje wszystkim delegatom za przybycie

oraz Maltańskiemu Stowarzyszeniu Farmacji

Szpitalnej (Malta Association of Hospital

Pharmacy) za gościnne przyjęcie.

 

Warsztaty na temat wdrażania
założeń Europejskiej Deklaracji
Farmacji Szpitalnej

Podczas Walnego Zgromadzenia na Malcie odbyły

się warsztaty mające na celu wymianę

doświadczeń oraz szukanie nowych pomysłów i

strategii pomocnych w procesie wdrażania

założeń Deklaracji w poszczególnych krajach.

Ponadto grupy robocze przedstawiły swoje uwagi

na temat wersji beta internetowego narzędzia do

samooceny.

Uwzględniając uwagi zebrane podczas

warsztatów, EAHP przygotowało aktualizację

strategicznego planu wdrażania założeń

Deklaracji. EAHP dziękuje wszystkim delegatom

za udział w warsztatach.
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THE WEBCAST OF THE

22ND CONGRESS IS NOW

AVAILABLE ONLINE! 

 

Click HERE to watch all

seminars and symposium

presentations from the

22nd EAHP Congresses.
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HOSPITAL

PHARMACISTS - SHOW

US WHAT YOU CAN DO!

 

Join us at the 23rd Congress

of the EAHP in Gothenburg,

Sweden.

21-23 March 2018

Registration and abstract

submission open 1 August

2017. 

Read more about it HERE

-------------------------------------------
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Narzędzie do samooceny

EAHP pracuje nad ostateczną wersją narzędzia do

samooceny, analizując uwagi delegatów Walnego

Zgromadzenia, uczestników Kongresu EAHP w

Cannes (22-24 marca 2017) oraz ambasadorów

procesu wdrażania. Narzędzie to pozwoli

farmaceutom szpitalnym ocenić stopień

zaawansowania procesu realizacji postanowień

Deklaracji w danym kraju.

Narzędzie pozwoli także na przygotowanie

indywidualnego plan działania w kierunku

realizacji założeń Deklaracji w poszczególnych

szpitalach.

Ostateczna wersja będzie dostępna we wrześniu,

a oficjalna inauguracja odbędzie się podczas

następnego Kongresu EAHP w Göteborgu (marzec

2018).
 

Zachęcamy do zaangażowania w
proces wdrażania założeń
Deklaracji

Aby dowiedzieć się więcej na temat Założeń

Deklaracji i procesu ich wdrażania prosimy

kontaktować się z EAHP pod adresem

Statements@eahp.eu. Zachęcamy również do

odwiedzenia strony www.statements.eahp.eu w

celu uzyskania szczegółowych informacji o

działaniach EAHP. Na stronie istnieje również

możliwość zarejestrowania się, aby regularnie

otrzymywać biuletyn EAHP.
 

 

THE ABSTRACT BOOK OF

THE 22nd EAHP CONGRESS

IS NOW AVAILABLE

ONLINE.

 

EAHP thanks the continued

support of Bayer, Amgen, Pfizer,

BMS Pfizer Alliance, Platinum

Partners, 

and Omnicell, Corporate
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