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PHAR-QA (Quality Assurance in European pharmacy education and training) ärgrundatav EU ERASMUS programmetförlivslångtlärande (EU
ERASMUS Lifelong Learning Programme).PHAR-QA projektet kommer att fokusera på kompetenser och kvalitetssäkring i utbildningen och
träningen av europeiska farmacister genom att utvidga studien, som påbörjades i och med PHARMINE (PharmacyEducation in Europe).
Införandet av ett europeiskt kvalitetssäkringssystem i farmaciutbildningen är nödvändigt för att kunna uppfylla den specifika utmaningen att
den formella utbildningen verkligen producerar en kompetent yrkesutövare, som är kapabel att arbeta effektivt och självständigt i ett yrke
reglerat av strikta regler. Dessutom borde kompetenserna definieras på nytt för att vara i linje med nuvarande trender så som:
omorganisering av universiteten och förflyttning mot den europeiska högre utbildningens område (EuropeanHigherEducation Area)
med betoning på Bologna principerna och, bland annat, med vikt på organiseringen av kandidat- och magisterkurserna
-

ekonomin och organisationen av hälsovårdssystemen i Europa, där både apoteks- och sjukhusfarmacisterna har en allt större roll,
och vilka blir allt mera strömlinjeformade

-

framsteg inom den farmaceutiska och bioteknologiska industrin med förflyttning från småmolekylära mediciner mot terapi med
biomolekyler producerade av små och medelstora företag

Ledmotivet i det ovanstående är patientsäkerheten. Den är den viktigaste ledstjärnan vare sig det är fråga om en farmacist på ett öppenvårdseller sjukhusapotek eller i industrin, som försäkrar sig om att forskningen, utvecklingen och produktionen ger effektiva och trygga mediciner.
Därför är den slutliga intressenten för PHAR-QA projektet den europeiska befolkningen.
PHAR-QA leds av ett konsortium av universitet i spetsen för forskning och utveckling av undervisningen i farmaci. Projektet leds av den
farmaceutiska fakulteten vid VrijeUniversiteitBrussel och Pharmacolor Consultants, Nancy, Frankrike och deltagare är:
Universitetet in Granada, Spanien
-

National and Kapodistrian University of Athens, Grekland

-

TartoUniversitet, Estland

-

Helsingforsuniversitet, Finland

-

Ljubljana universitet, Slovenien

-

Jagelloniskauniversitete I Krakow, Polen

-

Medical and Pharmaceutical University Caro Davila of Bucharest, Rumänien

PHAR-QA kommer även att ha mycket samarbete med European Association ofFacultiesofPharmacy och andra europeiska organisationer, så
som MEDINE (Medical Education in Europe). PHAR-QA har ett internationellt rådgivande organ med experter på kvalitetssäkring inom
farmaciundervisning från USA, England, Spanien och övriga länder, samt en representant från TUNING.
Projektets resultat kommer att användas av 200 organisationer inom den högre undervisningen i Europa; av de nationella regeringarnas
undervisnings- och hälsovårdssektorer; av EU tjänstemän och organisationer inom farmacin. PHAR-QA resultaten kommer även att
tillkännages åt:
studerande och personal vid de farmaceutiska fakulteterna
-

EU-farmacister (öppen vård, sjukhus, industrin och övriga)

-

nationella och europeiska specialistgrupper inom hälsovården

-

medlemmar i den europeiska farmaceutiska, bioteknologiska, kemiska, agrikulturella (speciellt farmaceutisk livsmedelsforskning)
industrin

Information kommer också att spridas till icke-europeiska länder som är intresserade av att följa konsortiets arbete och möjligen införa
paradigmerna i PHARMINE och PHAR-QA.
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