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STATEMENT IMPLEMENTATION NEWSLETTER #6 NOVEMBER 2017

Drugie spotkanie Ambasadorów EAHP
(European Association of Hospital Pharmacists
– Europejskie Stowarzyszenie Farmaceutów
Szpitalnych)

21 października 2017 r. w Brukseli odbyło się drugie spotkanie
Ambasadorów EAHP. Uczestniczyli w nim przedstawiciele 26
krajów. Spotkanie było znakomitą okazją do wymiany informacji
na temat postępów w procesie wdrażania postanowień Deklaracji
(Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej) w każdym z krajów
członkowskich oraz do przedyskutowania kolejnych planowanych
w tym procesie kroków.

Ambasadorowie i przedstawiciele EAHP wzięli udział w burzy
mózgów, podczas której gromadzono pomysły, które mogą
okazać się pomocne we wdrażaniu postanowień Deklaracji.

Omawiano również dwie nowe inicjatywy EAHP: internetowe
narzędzie do samooceny (online Self assessment tool) oraz
program ośrodków doskonalenia, czyli szpitali wyrażających chęć
prowadzenia szkoleń w ramach procedur związanych z
Deklaracją (Statement Implementation Learning Collaborative
Centres programme). EAHP dziękuje wszystkim Ambasadorom
za dotychczas wykonaną pracę i zaangażowanie w spotkanie.

Uczestnicy spotkania byli zgodni, że dalsze wsparcie EAHP jest
niezbędne dla promowania projektu wdrażania założeń Deklaracji
i podnoszenia rangi zawodu farmaceuty. EAHP przeprowadzi
sesję szkoleniową dla Ambasadorów na temat zarzadzania
zmianą. Umiejętności te będą pomocne na dalszych etapach
procesu wdrażania. Szkolenie odbędzie się 28 stycznia 2018r.

Zachęcamy do pozostawania w kontakcie i odwiedzania strony
internetowej w celu uzyskania aktualnych informacji o działaniach
podejmowanych przez EAHP!

 

CONNECT WITH US
 

Friend us on Facebook
Follow us on Twitter
Follow us on LinkedIn
Follow us on YouTube
Follow us on Instagram
Send to friend 

 

REGISTRATION AND
ABSTRACT SUBMISSION FOR
THE 23RD CONGRESS OF THE
EAHP OPEN 1 AUGUST 2017!

 

Join us at the 23rd Congress of the
EAHP in Gothenburg, Sweden.

21-23 March 2018

Read more about it HERE

-------------------------------------------

http://eahpeu.fb.email.addemar.com/c0/e156381/h1ba5d/l24047/index.html
http://eahpeu.fb.email.addemar.com/c0/e156381/h1ba5d/l24048/index.html
http://eahpeu.fb.email.addemar.com/c0/e156381/h1ba5d/l24050/index.html
http://eahpeu.fb.email.addemar.com/c0/e156381/h1ba5d/l24051/index.html
http://eahpeu.fb.email.addemar.com/c0/e156381/h1ba5d/l24052/index.html
http://eahpeu.fb.email.addemar.com/c0/e156381/h1ba5d/l24053/index.html
http://eahpeu.fb.email.addemar.com/c0/e156381/h1ba5d/l24054/index.html
http://eahpeu.fb.email.addemar.com/c0/e156381/h1ba5d/l24055/index.html
http://eahpeu.fb.email.addemar.com/c0/e156381/h1ba5d/l24056/index.html
http://eahpeu.fb.email.addemar.com/c0/e156381/h1ba5d/l24057/index.html
http://eahpeu.fb.email.addemar.com/c0/e156381/h1ba5d/l24058/index.html
http://eahpeu.fb.email.addemar.com/c0/e156381/h1ba5d/l24059/index.html
http://eahpeu.fb.email.addemar.com/c0/e156381/h1ba5d/l24060/index.html


Narzędzie do samooceny

EAHP opracował narzędzie do samooceny, które pozwoli
farmaceutom szpitalnym ocenić stopnień zaawansowania
procesu wdrażania założeń Deklaracji w każdym z krajów.
Narzędzie jest już dostępne w wersji internetowej.

Dzięki narzędziu farmaceuci szpitalni będą mogli nie tylko ocenić
sytuację w swoim własnym szpitalu, ale także porównać swój
szpital z innymi placówkami w kraju i za granicą.

Narzędzie pomoże zidentyfikować obszary wymagające poprawy
i pozwoli na opracowanie indywidualnego planu działania, na
bazie dobrze udokumentowanych informacji. Umożliwi także
ocenę postępu zmian i aktualizowanie oceny w dowolnym
momencie.

Strona internetowa narzędzia: http://sat.eahp.eu/en/home
(Tłumaczenie na język polski w przygotowaniu.)

Czy maja Państwo pytania odnośnie narzędzia do samooceny?
Prosimy o kontakt z zespołem procesu wdrażania postanowień
Deklaracji pod adresem Statements@eahp.eu

Araca ilişkin sorularınız var mı? Bize Statements@eahp.eu
adresinden bir e-posta atın ve Uygulama ekibimiz sorularınıza
cevap versin.
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23. Kongres EAHP w Göteborgu (21-23 marca
2018r.)

Podczas Kongresu EAHP planuje oficjalnie zaprezentować
narzędzie do samooceny (na stoisku EAHP przewidziano wiele
związanych z nim atrakcji!) oraz program ośrodków doskonalenia
SILCC (Statement Implementation Learning Collaborative
Centres).

Projekt SILCC pozwoli farmaceutom zdobywać doświadczenie i
aktualizować wiedzę związaną z Deklaracja dzięki możliwości
szkolenia w aptekach szpitalnych w innych krajach członkowskich
EAHP.

Zachęcamy do rejestracji udziału w Kongresie EAHP. Do 1
grudnia dostępna jest zniżka na opłatę rejestracyjną. Więcej
informacji na temat Kongresu i formularz rejestracyjny znajdują
się tutaj.  
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