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EAHP Implementációs küldöttek
második találkozója
Az
EAHP
implementációs
küldöttek
második
találkozójára 2017. október 21.-én került sor
Brüsszelben, melyen 26 ország képviseltette magát. A
találkozó kiváló alkalmat nyújtott a projekt elindítása óta
elért eredmények megosztására és a következő lépések
megbeszélésére.
Az EAHP és a nemzeti küldöttek együtt gondolkodtak, és
fogalmaztak meg új ötleteket amelyekkel előre lehetne
mozdítani az állásfoglalás megvalósítását az egyes
országokban.
Két fontos kezdeményezés is megvitatásra került: az
online Önértékelő Alkalmazás és a Statement
Implementation Learning Collaborative Centres program
(Intézmények
Együttműködése
az
Állásfoglalás
Megvalósításában). Az EAHP szeretné megköszönni a
küldötteknek a fórumban tanúsított aktív részvételét és
munkáját.
A küldöttek körében teljes volt az egyetértés azt illetően,
hogy szükség van az EAHP segítségére a szakma
népszerűsítésében és a projekt támogatásában. Ezen
kérésre reagálva, az EAHP egy következő tréning
alkalmat szervez 2018. január 27.-én a nemzeti
küldötteknek, melynek célja a szükséges eszközök
átadása és a megfelelő készségek kialakítása, hogy
majd ezek birtokában könnyebben előidézhetőek
legyenek a projekt megvalósításához elengedhetetlen
változások.
Kövesse Ön is figyelemmel az Állásfoglalás
implementációjával kapcsolatos fejleményeket, és
látogasson el a weboldalunkra hogy értesüljön a
legfrissebb hírekről

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

REGISTER NOW TO
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Önértékelő alkalmazás
Az EAHP által kifejlesztett, internetes önértékelő
alkalmazás, ami lehetővé teszi, hogy a kórházi
gyógyszerészek értékelni tudják az Állásfoglalás saját
munkahelyükön
való
megvalósításának
eredményességét, már elérhető online!
Az alkalmazás azon túl, hogy informálja a
gyógyszerészt, hogy az általa képviselt intézmény hol
tart a megvalósítás folyamatában, lehetővé teszi a más
kórházak/klinikák eredményeivel való összehasonlítást
is, mind nemzeti mind nemzetközi viszonylatban.
Az
alkalmazás
egyszersmind
eszköz
lesz
a
gyógyszerész kezében, hogy felismerje a fejlesztésre
szoruló területeket, és ezeket kezelni tudja, a program
által generált intézményre-szabott akcióterv szerint, és a
segítségként megjelölt bizonyíték-alapú forrásokat
felhasználva. A “tool” folyamatosan frissíthető, így a
fejlődés nyomonkövetésére és kimutatások készítésére
is alkalmas.
Az Önértékelő alkalmazást a következő linken érheti el:
http://sat.eahp.eu/en/home

November's edition of the
European Journal of Hospital
Pharmacy includes an editorial
on antimicrobials, and original
articles on: pharmacists' attitudes
towards a pharmaceutical
assessment screening tool; and,
assessment of medication errors
in the intensive care unit. The
edition also contains a descriptive
study on the impact of an
integrated medicines
management service on
preventable medicines-related
readmission to hospital.
Click HERE to read it!
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THE COMMON TRAINING
FRAMEWORK – THE
EDUCATIONAL TOOL FOR
HOSPITAL PHARMACY
IMPROVEMENT

Maradt még kérdése az alkalmazással kapcsolatban?
Küldjön levelet email címünkre, és Implementációs
Csapatunk igyekszik mihamarabb választ küldeni.
Statements@eahp.eu

The European Association of
Hospital Pharmacists (EAHP),
and its 35 member country
platforms are creating a common
training framework for hospital

23. EAHP Kongresszus, Gothenburg
(2018. március 21-23.)
A 23. goethenburgi kongresszuson az EAHP hivatalosan
is útnak indítja az Önértékelő alkalmazást (érdekes
tájékoztató anyagokkal és feladatokkal a kijelölt
standnál) és a fentiekben már említett Statement
Implementation Learning Collaborative Centres (SILCC)
programját.
Az EAHP iniciatívájaként megszületett SILCC program
lehetőséget nyújt az Állásfoglalás pontjaival kapcsolatos
modern és innovatív eljárások megismerésére és
tanulmányozására más tagországok intézményeiben tett
látogatás keretén belül.

pharmacy education in Europe.
Visit the website and learn more
about it!
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EAHP thanks the continued support
of Bayer, Amgen, Pfizer, BMS Pfizer
Alliance, Platinum Partners,
and Omnicell, Corporate Partner.

Ne felejtsen el regisztrálni a kongresszusra, a
kedvezményes részvételi díj még december 1.-ig
elérhető. Kattintson ide a regisztrációhoz és
kongresszusi program részleteiért.
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