Academia PHAR-MED
împreună cu

Asociația Națională a Farmaciștilor de Spital din România (ANFSR)
și sub auspiciile

Colegiului Național al Farmaciștilor din România
vă invită să participați la proiectul :

SMART - Creionarea viitorului: un model inovator pentru schimbări
educaționale și practice în România – educație farmaceutică;
Programul educațional SMART se adresează atât farmaciștilor comunitari cât și celor
de spital,studenților în farmacie cât și farmaciștilor rezidenți,corpului didactic din
cadrul Facultăților de Farmacie cât și farmaciștilor din cadrul autorităților de stat
(Ministerul Sănătății,ANMDM,CNAS,etc)

Programul își propune să aducă la cunoștința publicului necesitatea schimbării în
profesia de farmacist în România, atât la nivel de educație, cât și la nivel de practică.
Programul se va adresa, în special, motivației și angajammentului pentru
modernizarea farmaciei în România, folosind instrumente adoptate pe plan
internațional. Activitățile de învățare vor presupune workshop-uri, prelegeri, discuții,
auto-evaluări și schimburi de experiență. Programul este direcționat înspre creșterea
cunoștințelor, atitudinii și a motivației farmaciștilor.

Programul proiectului :
Vineri, 24 noiembrie 2017
- Orele:15-19 – Competență, Profesionalism și Excelență în Practica Farmaceutică
Sâmbătă, 25 noiembrie 2017
-Orele:09 -13 – Dezvoltare profesională continuă: Învață azi – Aplică mâine!
-Orele:15-19 – Modalități SMART de învățare – Stiluri de învățare în Farmacie
Duminică 26 noiembrie 2017
-Orele:09-13 – Abilități de comunicare și gestionare a timpului în îngrijirea
pacientului
N.B. Se asigură traducere simultană română – engleză şi engleză – română
Obiective de învățare:
- introducerea modelului de Dezvoltare Profesională Continuă(DPC) în Farmacie;
- descrierea celor mai bune modele de DPC;
- explicarea felului în care educația duce la servicii de calitate ;
- identificarea felului în care competențele practicienilor pot fi evaluate și aplicarea
rezultatelor în procesul de dezvoltare profesională;
- descrierea conceptului de portofoliu de învățare al farmacistului și discutarea
formatului;
- design-ul unui plan educațional personalizat pentru dezvoltarea competențelor;
- conectarea rezultatelor educaționale cu dezvoltarea competențelor, folosind
principiul angajamentului la schimbare;
- dezbaterea posibilității unui program SMART de farmacie în România;
- dezvoltarea abilităților clinice ale farmaciștilor ;

Prezentare conferențiari:

Mike Rouse B. Pharm (Hons); MPS este asistent director executiv, afaceri
profesionale și director, consiliul internațional de servicii de acreditare pentru
educația farmaceutică (ACPE), Chicago, S.U.A.
Născut în Zimbabwe, Mike a studiat farmacia și a lucrat atât în farmcia de spital cât și
în cea cu circuit deschis, înainte de a se muta în SUA în 2001, pentru a se alătura
Consiliului de Acreditare pentru Educație Farmaceutică. În prezent, ocupă poziția de
Director executiv asistent, Afaceri profesionale și Director, Servicii internaționale.
Ariille sale de responsabilitate sunt afacerile profesionale, inițiative și proiecte
strategice, servicii și cooperare internațională. A coordonat revizia Standardelor
PharmD al ACPE 2007 și este lider global în inițiative de a introduce abordarea CPD
privind învățarea continuă.
A fondat și reunește Forumul Internațional pentru Asigurarea Calității pentru
Educația Farmaceutică și a creionat cadrul global pentru asigurarea calității în
educația farmaceutică, care a fost adoptat de către Federația Farmaceutică
Internațională (FIP) în 2008 și actualizat în 2014. Mike a lucrat la biroul FIP și în alte
comitete și este liderul educațional pentru asigurarea calității pentru inițiativele
educaționale ale FIP. A fost consultant și speaker invitat în peste 70 de țări.

Doc dr sc Arijana Mestrovic a lucrat timp de 14 ani ca farmacist comunitar și a fost
responsabilă pentru educația și dezvoltarea competențelor în cel mai mare lanț
farmaceutic din Croația. În prezent, este consultant independent în agenția
internațională Pharma Expert, furnizează prelegeri și ateliere în programe de formare
continuă pentru farmaciști, implementează noi servicii în lanțuri farmaceutice și
predă Practici Profesionale și Asistență Farmaceutică la universități din Croația și
Cipru. Are o teză de doctorat în dezvoltarea competențelor în farmacie. În calitate de
reprezentant al CoDEG (Grupul de dezvoltare a competențelor și evaluare), utilizează
cadrul global al competențelor și evaluează impactul acestuia asupra asistenței
farmaceutice și dezvoltarea practicienilor din țările europene.
Este membră a International Services Program Advisory Group al Consiliului de
Acreditare pentru Educație Farmaceutică., consultant WHO International, copreședinte al Comitetului de Program FIP, membru al Board of Pharmaceutical
Practice la FIP, membru al PCNE (Rețeaua Europeană a Asistenței Farmaceutice).
Colaborează cu Echipa de Dezvoltare Educațională FIP în arii precum Asigurarea
calității și a competenței în educația farmaceutică. Arijana este dedicată promovării
educației bazate pe competențe în ciclul CPD, în rândul farmaciștilor, de aceea stilul
ei de predare se adresează tututor componentelor competențelor: cunoștere,
experiență și motivație.

Pentru înscrieri consultaţi:
www.anfsr.ro sau www.academiapharmed.ro

