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PHAR-QA (Quality assurance in European pharmacy education and training; Farmaatsiahariduse ja -praktika kvaliteedi tagamine Euroopas)
projekti rahastatakse EL ERASMUS Elukestva Õppe Programmist. PHAR-QA projekt keskendub Euroopa proviisorite erialase teoreetilise õppe ja
praktika läbiviimiseks vajalikele pädevustele ja farmaatsiahariduse kvaliteedi tagamisele, laiendades PHARMINE (Pharmacy Education in
Europe; Farmaatsiaharidus Euroopas) projektiga alustatud uuringut.
Kvaliteeditagamise süsteem (QA system) Euroopa farmaatsiahariduses on vajalik selleks, et tagada oma erialal tõhusalt töötavate
kvalifitseeritud spetsialistide ettevalmistamine sõltumata õppeasutusest, kus teadmised omandatakse. Lisaks eelnevale sõnastatakse
pädevused ümber vastavalt kehtivatele suundumustele järgmiselt:




ülikoolide töö ümberkorraldamine ja liikumine Euroopa Kõrgharidusruumi (European Higher Education Area) suunal
rõhuasetusega Bologna põhimõtetele ja muuhulgas õppekavade bakalaureuse- ja magistritaseme korraldamisele;
teadmised tervishoiusüsteemide majanduslikest ja organisatsioonilistest aspektidest tingimustes, kus jaemüügi- ja
haiglaproviisorite osatähtsus Euroopa tervishoiusüsteemis suureneb, muutes selle järjest tõhusamaks;
edusammud farmaatsia-biotehnoloogia tööstuses, kus väikese molekuliga ravimite tootmiselt liigutakse bioloogilise ravi suunas.

Eelpool loetletu põhiväljundiks on patsiendi ohutus. Viimane on jaemüügi-, haiglaapteegis või farmaatsiatööstuses töötava proviisori esmane
kohustus, millega tagatakse tõhusate ja ohutute ravimite väljatöötamine, arendamine ja tootmine. Seega on PHAR-QA projekti ülim sidusrühm
Euroopa rahvastik.
PHAR-QA projekti juhib farmaatsiahariduse teadus- ja arendustegevuses esirinnas olevate ülikoolide konsortsium. Juhtivateks partneriteks on
Vrije Ülikooli Farmaatsiateaduskond Brüsselis ja Pharmacolor Konsultandid, Nancys Prantsusmaal koostöös:

Granada Ülikooliga Hispaaniast,

Ateena Riikliku Kapodistriani Ülikooliga Kreekast,

Tartu Ülikooliga Eestist,

Helsinki Ülikooliga Soomest,

Ljubljana Ülikooliga Sloveeniast

Krakowi Jagiello Ülikooliga Poolast ja

Bukaresti Carol Davila Meditsiini- ja Farmaatsiaülikooliga Rumeeniast.
Samuti tegutseb PHAR-QA projekt tihedas koostöös Euroopa Farmaatsiafakulteetide Assotsiatsiooniga (European Association of Faculties of
Pharmacy) ja teiste Euroopa organisatsioonidega ning MEDINE (Medical Education in Europe; Meditsiiniharidus Euroopas) projektiga. PHAR-QA
projektil on rahvusvaheline konsultatiivnõukogu, kuhu kuuluvad eksperdid farmaatsiahariduse kvaliteedi tagamise alal Ameerika
Ühendriikidest, Suurbritanniast, Hispaaniast ja mujalt, samuti TUNING (kvaliteediorganisatsiooni) esindaja.
Projekti tulemusi kasutavad 200 kõrgkooli Euroopas, riiklikud haridus- ja tervishoiusektorid, Euroopa Liidu DG-d ja proviisorite
erialaorganisatsioonid. PHAR-QA tulemused edastatakse samuti:

üliõpilastele ja farmaatsiateaduskondade töötajatele;

jaemüügis, haiglas, tööstuses jm töötavatele EL proviisoritele;

riiklikele ja Euroopa tervishoiuspetsialistide gruppidele;

Euroopa farmaatsia-, biotehnoloogia-, keemia-, põllumajandus- (eriti farmatseutiline toiduteadus) tööstustele.
Informatsioon edastatakse ka riikidele väljaspool Euroopat, kes soovivad järgida konsortsiumi tööd ja võimalusel rakendada PHARMINE ja
PHAR-QA projektide paradigmasid.
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