BEZPIECZENSTWO PACJENTA
EDUKACJA I SZKOLENIA
NAJLEPSZA PRAKTYKA
44 POSTANOWIENIA EUROPEJSKIEJ
DEKLARACJI FARMACJI SZPITALNEJ

EUROPEJSKIE STOWARZYSZENIE
FARMACEUTÓW SZPITALNYCH
EUROPEAN ASSOCIATION OF HOSPITAL PHARMACISTS - EAHP

O EAHP
Europejskie Stowarzyszenie
Farmaceutów Szpitalnych zrzesza
ponad 19 000 farmaceutów szpitalnych
z 35 krajów europejskich i jest jedynym
stowarzyszeniem organizacji krajowych
reprezentującym farmaceutów
szpitalnych na poziomie europejskim
i ogólnoświatowym.

Nasza misja
EAHP reprezentuje i wspiera rozwój
farmacji szpitalnej w Europie, mając na
celu działanie dla dobra pacjentów i
dążenie do poprawy jakości opieki
zdrowotnej w szpitalach. Dzieje się to
poprzez wspieranie badań naukowych,
edukację,
promowanie
wymiany
doświadczeń
oraz
dzielenia
się
obowiązkami i odpowiedzialnością z
przedstawicielami innych zawodów
medycznych.

Struktura
Podstawowym

organem

EAHP

jest
Walne Zgromadzenie, które
spotyka się raz w roku i wybiera Zarząd
Stowarzyszenia. Walne Zgromadzenie
jest spotkaniem delegatów krajów
członkowskich. Każdy kraj może
wystawić do trzech przedstawicieli.
Zarząd jest organem wykonawczym i
jest wybierany na trzyletnią kadencję, z
możliwością
ponownego
wyboru.
Dyrektorzy wchodzący w skład Zarządu
odpowiadają za poszczególne kluczowe
pola aktywności Stowarzyszenia.

Nasze cele

P romoc ja bezpiecznego i efekt y wnego
stosowania leków i wyrobów medycznych

s t worzenie Platformy edukac yjne j
dla farmaceutów szPitalnych

P romowanie wysokie j jakości opieki nad pac jentami
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WYDARZENIA EDUKACYJNE

Celem EAHP jako stowarzyszenia jest zapewnianie możliwości
ciągłego szkolenia dla farmaceutów szpitalnych. Dzieje się to poprzez:
Coroczny kongres EAHP

w rozwoju ich aktywności w dziedzinie
opieki zdrowotnej w poszczególnych
To największy kongres farmacji szpitalnej
krajach członkowskich i na całym
w Europie, który przyciąga farmaceutów z
kontynencie.
całego świata. Kongresy EAHP są
doskonałą
okazją
do
wymiany
doświadczeń i nawiązania kontaktów,
zdobycia wiedzy, a także poznania
nowości ze świata farmacji i uzyskania
informacji o najnowszych produktach i
innowacyjnych rozwiązaniach.
EAHP posiada akredytację Accreditation Council for
Pharmacy Education (Rada akredytacyjna dla edukacji
w dziedzinie farmacji) w zakresie kształcenia ciągłego
farmaceutów

Seminaria Akademii EAHP
Celem Akademii EAHP jest wspieranie
badań naukowych i działań edukacyjnych,
które pomagają farmaceutom szpitalnym
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POLITYKA EAHP I PRIORYTETY W DZIAŁANIU
w drożenie 44 Postanowień euroPe j skie j deklarac j i
f armac j i szPitalne j
(44 euroPean statements of h osPital Pharmac y )
s t worzenie wsPólnego ramowego Programu szkolenia
(c ommon t raining f ramework ) w obszarze farmac ji
szPitalne j w e uroPie
r ePrezentowanie i obrona interesów farmaceutów
szPitalnych w zwią zku z wdra żaniem PrzePisów
dyrektwy fałsz y wkowe j

(f alsified m edicines d irec tive )
P ełne wykorz ystanie roli farmaceut y w walce
z oPornością ant y biot y kową

z aPewnienie Podjęcia działań na Poziomie unii
e uroPe j skie j dla zaPobiegania ogólnoeuroPe j skiemu
zagrożeniu dla zdrowia związaneM U z brakami leków

d ą żenie do uz yskania kodów kreskowych na
oPakowaniach jednostkowych , aby ułat wić kontrolne
skanowanie leków bezPośrednio Przed Podaniem
Pac jentowi
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PUBLIKACJE EAHP

European Journal of Hospital
Pharmacy (EJHP) to jedyne oficjalne
czasopismo
EAHP
dedykowane
promowaniu rozwoju farmacji szpitalnej.
Czasopismo to stanowi platformę
wymiany informacji dla farmaceutów z
całego świata, źródło wiedzy i aktualności
w zakresie praktyk i standardów opieki
nad pacjentami.
Czasopismo
publikuje
prace
recenzowane, sprawozdania reportażowe,
doniesienia z konferencji i inne artykuły
poruszające tematy związane z farmacją

szpitalną, prezentowane zarówno od
strony naukowej, jak i z uwzględnieniem
praktycznych
aspektów
pracy
farmaceuty. Czasopismo dąży do
zwrócenia uwagi na ścieżki rozwoju w
naukach
farmaceutycznych
i
biomedycznych, a także promocji
bezpiecznej, efektywnej i optymalnej
pod względem kosztów opieki
farmaceutycznej sprawowanej przez
farmaceutów szpitalnych.
EJHP jest publikowany w imieniu
EAHP przez BMJ.

Ankieta EAHP dotyczącą farmacji szpitalnej
w Europie
EAHP monitoruje rozwój farmacji
szpitalnej w Europie poprzez coroczne
ankiety powiązane z założeniami
Europejskiej
Deklaracji
Farmacji
Szpitalnej. Rezultaty ankiet są źródłem
informacji ważnych dla zrozumienia
wysiłków podejmowanych dla rozwoju
tej dziedziny w Europie.

podstawowych
danych,
została
przeprowadzona w
2015 roku. Jej wyniki
stanowią
punkt
odniesienia
dla
corocznej oceny postępu zaawansowania
rozwoju farmacji szpitalnej.

Pierwsza ankieta, która dostarczyła
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PROJEKTY EAHP
Wdrażanie założeń Europejskiej
Deklaracji Farmacji Szpitalnej
Europejska Deklaracja Farmacji
Szpitalnej
zawiera
powszechnie
akceptowane cele w zakresie farmacji
szpitalnej, do osiągnięcia których
powinno się dążyć w każdym europejskim
systemie opieki zdrowotnej dla
poprawy jakości opieki nad pacjentami.
Deklaracja
została
opracowana
w 2014r. w następstwie procesu
konsultacyjnego z wykorzystaniem
metody Delphi. W konsultacjach wzięły
udział stowarzyszenia farmaceutów
poszczególnych państw członkowskich
EAHP, organizacje zrzeszające pacjentów
oraz lekarzy i pielęgniarki.

w poszczególnych krajach
wspierających projekt.

Plan działania koncentruje się na:

• zwiększaniu świadomości na temat
Deklaracji
• gromadzeniu bazy materiałów istotnych
dla realizacji postanowień Deklaracji
(m. in. artykułów naukowych, analiz
przypadków (case-studies))
• zidentyfikowaniu ośrodków doskonalenia
(Statement Implementation Learning
Collaborative Centres) czyli szpitali
wyrażających chęć prowadzenia szkoleń w
ramach procedur związanych z Deklaracją
• zabieganiu o wsparcie interesariuszy na
poziomie poszczególnych krajów jak i
ogólnoeuropejskim

Projekt posiada
• Zespół odpowiedzialny za proces
wdrażania;
• Plan wdrażania zaakceptowany przez
Delegatów EAHP w czerwcu 2016r;
• Ambasadorów procesu wdrażania
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• identyfikacji i tworzeniu strategii
wdrażania postanowień Deklaracji w
poszczególnych krajach
• opracowaniu narzędzia do samooceny
(internetowe narzędzie pozwalające
farmaceutom
ocenić
stopień
zaawansowania
procesu
realizacji
postanowień Deklaracji w danym kraju)

PROJEKTY EAHP
Wspólny ramowy program szkoleń (Common
Training Framework, CTF)
Europejskie
Stowarzyszenie
Farmaceutów Szpitalnych i jego
35 krajów członkowskich tworzą
wspólny program szkoleń w zakresie
farmacji szpitalnej w Europie.

Czym jest wspólny program
szkoleń?
Potrzeba skoordynowania programu
Międzynarodową umową
następujących elementów:
•
•
•
•

kompetencje
wiedza
umiejętności
postawy

dotyczącą

szkoleń w zakresie farmacji szpitalnej
wynika z dążenia EAHP do rozwoju
tej dziedziny dla dobra pacjentów i
działania na rzecz poprawy jakości opieki
zdrowotnej w środowisku szpitalnym.
Zachęcamy do odwiedzenia strony CTF:

wymaganych w zawodzie farmaceuty dla
www.hospitalpharmacy.eu
wdrożenia 44 postanowień Europejskiej
Deklaracji Farmacji Szpitalnej.

Inicjatywy dobrych praktyk
(Good Practice Initiatives)
EAHP zbiera przykłady inicjowania dobrych praktyk (GPIs) w celu:
• Zainspirowania i zachęty dla farmaceutów
szpitalnych w innych krajach w dążeniu do osiągania
wysokich standardów pracy
• Identyfikacji rozwiązań problemów stojących na
drodze realizacji postanowień Deklaracji
• Wyrażenia uznania dla tych farmaceutów, którzy z
sukcesem podejmują nowe inicjatywy w zakresie
farmacji szpitalnej.
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DANE KONTAKTOWE
Rue Abbé Cuypers, 3-B
1040 Brussels, Belgium

Informacje ogólne: info@eahp.eu

Tel: +32 (0) 2/741.24.36

Zespół ds. wdrażania postanowień
Deklaracji:
Statements@eahp.eu

Fax: +32 (0) 2/734.79.10
www.eahp.eu

Let’s connect

