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Το πρόγραμμα PHAR-QA για τη Διασφάλιση της Ποιότητας (ΔΠ) στην Ευρωπαική Φαρμακευτική Εκπαίδευση και Ασκηση, χρηματοδοτείται
από την Ε.Ε (ERASMUS/ Lifelong Learning Programme).
Το PHAR-QA θα εστιάσει στη διαμόρφωση ενός πλαισίου που θα αφορά τόσο στις δεξιότητες όσο και στη Διασφάλιση της Ποιότητας στην
εκπαίδευση και άσκηση των Ευρωπαίων Φαρμακοποιών, ως συνέχεια και του προγράμματος PHARMINE (Pharmacy Education in Europe).
Η υιοθέτηση ενός Ευρωπαικού συστήματος ΔΠ στη Φαρμακευτική Εκπαίδευση είναι αναγκαία ώστε να εξασφαλισθεί η δημιουργία
εξειδικευμένων επιστημόνων, οι οποίοι θα ασκούν το λειτούργημά τους με επίκεντρο τον ασθενή ,εντός ενός πλαισίου κοινώς αποδεκτών
κανονιστικών αρχών, ανεξάρτητα από το ΑΕΙ στο οποίο φοίτησαν.
Επιπρόσθετα, για την επίτευξη του στόχου του προγράμματος θα ληφούν υπόψη:




Η Ευρωπαϊκή διάσταση και προοπτική της Ανώτατης Εκπαίδευσης.
Η οργάνωση των συστημάτων παροχής υπηρεσιών υγείας.
Οι εξελίξεις στη Φαρμακευτική/ Βιοτεχνολογική Ερευνα και Βιομηχανία.

Ο φαρμακοποιός στη καθημερινή του λειτουργία – στο Φαρμακείο , στο Νοσοκομείο,στη Βιομηχανία και στα ΑΕΙ- πρέπει να εξασφαλίζει σε
όλες τις φάσεις της έρευνας, ανάπτυξης , παραγωγής και διάθεσης ,των φαρμακευτικών προιόντων την ασφάλεια και την
αποτελεσματικότητα τους.
Ο απώτερος στόχος λοιπόν στόχος όλων των προαναφερθέντων, είναι τόσο η αποτελεσματική θεραπεία όσο και η ασφάλεια του ασθενή.
Σε τελευταία ανάλυση, ο κύριος αποδέκτης των αποτελεσμάτων του προγράμματος PHAR-QA , θα είναι ο Ευρωπαίος πολίτης για το όφελος
του οποίου λειτουργεί ο Φαρμακοποιός.
Στο πρόγραμμα αυτό, που συντονίζεται από τα Vrije Universiteit Brussel, Belgium και Pharmacolor Consultants, Nancy, France, συμμετέχει
ικανός αριθμός Ευρωπαικών Σχολών Φαρμακευτικής από τα εξής ΑΕΙ:









Vrije Unibersiteit Brussel, Belgium
University of Granada, Spain
National and Kapodistrian University of Athens, Greece
University of Tartu, Estonia
University of Helsinki, Finland
University of Ljubljana, Slovenia
Jagiellonian University of Cracow, Poland
Medical and Pharmaceutical University Carol Davila of Bucharest, Romania

Η ως άνω ομάδα θα συνεργασθεί στενά με την Ενωση Ευρωπαϊκών Φαρμακευτικών Σχολών (European Association of the Faculties of
Pharmacy,EAFP) και με τον οργανισμό MEDINE (Medical Education in Europe). Επιπρόσθετα, συμβουλευτικό ρόλο θα έχουν ειδικοί σε θέματα
ΔΠ από τις ΗΠΑ, την Αγγλία ,την Ισπανία και από το TUNING.
Τα αποτελέσματα του συγκεκριμένου έργου θα κοινοποιηθούν και αναμένεται να χρησιμοποιηθούν από διακόσια περίπου Ευρωπαικά ΑΕΙ,
τους φοιτητές και τα μέλη ΔΕΠ, εθνικές κυβερνήσεις , την ΕΕ ,τους επαγγελματικούς φορείς των Ευρωπαίων Φαρμακοποιών
(Φαρμακεία,Νοσοκομεία,Βιομηχανία κλπ), εθνικές και ευρωπαικές υπηρεσίες παροχής υπηρεσιών υγείας και τη Βιομηχανία ( Φαρμακευτική,
Βιοτεχνολογική, Χημική,Τροφίμων κλπ.)
Τέλος οι πληροφορίες από το PHAR-QA θα είναι διαθέσιμες και σε μη Ευρωπαικά κράτη που επιθυμούν να παρακολουθήσουν το έργο αυτό
και πιθανώς να υιοθετήσουν τα παραδείγματα του PHARMINE και του PHAR-QA.
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