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STATEMENT IMPLEMENTATION NEWSLETTER #7 MARCH 2018

Kongres EAHP w Göteborgu (21-23 marca
2018r.)

Kongres będziemiejscem inauguracji dwóch ekscytujących
inicjatyw EAHP: narzędzia do samooceny (Self-Assessment
tool) oraz programu ośrodków wymiany i doskonalenia
farmaceutów SILCC (Statement Implementation Learning
Collaborative Centres).

Narzędzie do samooceny umożliwi farmaceutom ocenę
stopnia zaawansowania procesu wdrażania założeń
Europejskiej Deklaracji Farmacji Szpitalnej w danym szpitalu.
Program SILCC pozwoli na wymianę farmaceutów pomiędzy
szpitalami w poszczególnych krajach członkowskich, aby
doskonalić umiejętności związane z zagadnieniami
poruszanymi w Deklaracji. Przeprowadzenie ewaluacji przy
użyciu narzędzia do samooceny jest podstawowym wymogiem
zgłoszenia apteki szpitalnej do udziału w programie SILCC.

Jeśli planują Państwo udział w Kongresie EAHP, zachęcamy
do odwiedzenia stoiska EAHP nr 78, aby dowiedzieć się
więcej o wspomnianych inicjatywach.

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

Jeśli maja Państwo pytania odnośnie narzędzia do
samooceny lub chcieliby Państwo spotkać się z zespołem
EAHP ds. wdrożenia założeń Deklaracji, prosimy o kontakt
pod adresem Statements@eahp.eu Do zobaczenia w
Göteborgu!
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PRACTICAL
PHARMACEUTICAL

TEXTBOOK
 

This book contains essential
knowledge on the preparation,

control, logistics, dispensing, and
use of medicines. It features

chapters written by experienced
pharmacists working in hospitals

and academia throughout
Europe, complete with practical
examples as well as information

on current EU-legislation.
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Pierwsze szkolenie dla Ambasadorów procesu
wdrażania założeń Deklaracji

27 stycznia 2018r. w Brukseli odbyło się pierwsze szkolenie dla
Ambasadorów EAHP dotyczące rozwoju umiejętności
przywódczych. Szkolenie było prowadzone przez firmę Kayhill
Management Consultancy. Wzięli w nim udział Ambasadorowie z
26 krajów członkowskich oraz przedstawiciele zarządu EAHP.

Szkolenie prowadzone było w formie warsztatów, uczestnicy mieli
okazję trenować umiejętności przydatne przy wywieraniu wpływu
na interesariuszy. Ponadto poruszano zagadnienia związane z
komunikacją i współpracą w zespole.

EAHP dziękuje wszystkim Ambasadorom oraz Zarządowi za
aktywny udział w szkoleniu.
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REGISTER FOR THE 23
EAHP CONGRESS IN
GOTHENBURG (21-23

MARCH, 2018)
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Read more about the synergy
events HERE
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THE COMMON TRAINING
FRAMEWORK – THE

EDUCATIONAL TOOL FOR
HOSPITAL PHARMACY

IMPROVEMENT

The European Association of
Hospital Pharmacists (EAHP),

and its 35 member country
platforms are creating a common

training framework for hospital
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Spotkanie Zespołu ds. wdrożenia założeń
Deklaracji z Komitetem Sterującym

Podobnie jak w ubiegłych latach, zespól EAHP koordynujący
proces wdrażania założeń Deklaracji spotkał się w lutym z
Komitetem Sterującym i Zarządem EAHP, aby przekazać
aktualne informacje na temat projektu. Spotkanie było także
okazją do wymiany zdań i poszukiwania pomysłów jak
kontynuować rozwój projektu wdrażania założeń Deklaracji w
poszczególnych krajach członkowskich. Aby pozostać na bieżąco
z nowymi inicjatywami i projektami EAHP, zachęcamy do
odwiedzania strony internetowej www.statements.eahp.eu

 

pharmacy education in Europe.

Visit the website and learn more
about it!
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EAHP thanks the continued support
of Amgen, Bayer,Pfizer, BMS Pfizer

Alliance, Platinum Partners, 
and Omnicell and MSD, Corporate

Partner.
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