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Het PHAR-QA (Quality assurance in European pharmacy education and training) is een project dat gefinancieerd wordt door het EU ERASMUS
Lifelong Learning programma. PHAR-QA is de verlenging van PHARMINE (Pharmacy Education in Europe). In dit project wordt de focus echter
op de vaardigheden en kwaliteitsbewaking van het onderwijs en de training bij Europese apothekers gelegd.
De aanwending van een Europees kwaliteitssysteem in farmaceutisch onderwijs is noodzakelijk om aan de specifieke uitdagingen tegemoet te
komen waarbij de vorming een gekwalificeerd persoon voortbrengt die bekwaam is om –ongeacht van de instelling waar hij/zij afstudeertefficient in een professionele omgeving met een regelgevend kader te werken. Voorts zullen de vaardigheden verder verfijnd worden om in lijn
te komen met de huidige trends zoals:.

De re-organisatie van de universiteiten en evolutie naar een Europees Hoger Onderwijs Systeem waarbij de nadruk ligt op de
Bologna principles en aanbevelingen in de bachelor/master organisatie van opleidingsonderdelen;

De economics en organisatie van gezondheidszorgsystemen met officina- en ziekenhuisapothekers spelen een belangrijke rol in
Europese gezondheidszorgsystemen dewelke zelf meer en meer gestroomlijnd worden;

Vooruitgang in de farmaceutisch – biotechnologische industrie met een transitie van kleine molecule geneesmiddelen naar
therapeutica van biomedicinale oorsprong.
Waar het uiteindelijk om gaat, is om de veiligheid van de patient te waarborgen. Dit is de voornaamste bezigheid van een apotheker in een
officina- of ziekenhuisapotheek in de alledaagse praktijk of in een industriële omgeving die zorgt voor onderzoek, ontwikkeling en productie
van efficiente en veilige geneesmiddelen. De ultieme belanghebbende van het PHAR-QA project is daarom de Europese bevolking.
PHAR-QA wordt gezamelijk beheerd door een consortium van universiteiten die op de voorgrond staan van educatief onderzoek en
ontwikkeling in farmacie. Het project wordt geleid door de Faculteit Geneeskunde en Farmacie van de Vrije Universiteit Brussel en
Pharmacolor consultantie uit Nancy (Frankrijk) en met de medewerking van:

Universiteit van Granada, Spanje

Nationale en Kapodistrian Universiteit van Athene, Griekenland

Universiteit van Tartu, Estland

Universiteit van Helsinki, Finland

Universiteit van Ljubljana, Slovenië

Jagiellonian Universiteit van Krakau, Polen

Medische en Pharmaceutische Universiteit Carol Davila van Boekarest, Roemenië
PHAR-QA zal ook nauw samenwerken met de Europese Associatie van Farmacie Faculteiten (EAFP) en andere Europese organisaties zoals
MEDINE (Medical Education in Europe). Het heeft een internationale adviesraad met experten in kwaliteitsverzekering in farmaceutisch
onderwijs komende voornamelijk uit de USA,Verenigd Koninkrijk en Spanje alsmede een vertegenwoordiger van TUNING.
De uitkomsten van het project zullen gebruikt worden in 200 hoger onderwijsinstellingen in Europa, onderwijs- en gezondheidszorgsectoren
van nationale overheden, EU DGs en de beroepsverenigingen van apothekers. Verder zullen de uitkomsten van PHAR-QA ook verspreid
worden naar:

Studenten en personeel in de faculteiten;

EU apothekers (officina, ziekenhuis, industrie en andere);

Nationale en Europese gezondheidszorg specialisten;

Leden van de Europese pharmaceutische, biotechnologische, chemische , agriculturele (voornamelijk farmaceutische voeding)
industrie.
Informatie wordt tevens ter beschikking gesteld van niet-Europese landen die wensen om het werk van het consortium te volgen en om de
mogelijke paradigmas van PHARMINE en PHAR-QA te implementeren.
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