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Κοινοποίηση

Επάγγελμα: Φαρμακοποιός

Περίληψη κοινοποίησης

Χώρα κοινοποίησης Βέλγιο

Τίτλος εκπαίδευσης (nl) text
(fr) text
(de) text

Ανεπίσημη αγγλική μετάφραση του
τίτλου

Οργανισμός έκδοσης του τίτλου (nl) text
(fr) text
(de) text

Ανεπίσημη αγγλική μετάφραση της
ονομασίας του οργανισμού

Ημερομηνία αναφοράς 10/11/2014
Πιστοποιητικό συνημμένο στον

τίτλο
Είδος κοινοποίησης Α. Νέος τίτλος/ αποδεικτικό/ πιστοποιητικό/ πρόγραμμα κατάρτισης

Ακριβές είδος κοινοποίησης A1. Νέος τίτλος εκπαίδευσης (περιλαμβάνει την κατάρτιση)

Νομικό κείμενο αναφοράς
Οι κοινοποιηθείσες εθνικές

διατάξεις έχουν δημοσιευτεί στο
διαδίκτυο;

Ναι

Σύνδεσμος στο διαδίκτυο http://ec.europa.eu/imi-net
Πρόσθετες πληροφορίες για τις

εθνικές διατάξεις (και περαιτέρω
σύνδεσμοι στο διαδίκτυο αν

υπάρχουν)

Απαιτήσεις κατάρτισης

Αναφορά ακαδημαϊκού έτους 2001/2002
Συνολική διάρκεια κατάρτισης σε

χρόνια 5.0

Συνολικός αριθμός πιστωτικών
μονάδων του συστήματος ECTS

Συνολικός αριθμός ωρών
κατάρτισης

Διάρκεια θεωρητικής κατάρτισης
(σε ώρες κατάρτισης)

Διάρκεια κλινικής κατάρτισης (σε
ώρες κατάρτισης)

Περιγραφή της συμμόρφωσης προς
τις απαιτήσεις σχετικά με την

πρόσβαση σε κατάρτιση

(en) text

Διάρκεια θεωρητικού και πρακτικού
τμήματος της κατάρτισης (σε έτη) (en) 3

Διάρκεια πρακτικής άσκησης σε
φαρμακείο (en) 2

Επιτρέπεται η κατάρτιση με μερική
φοίτηση; Όχι
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Λεπτομερή στοιχεία του προγράμματος κατάρτισης
Παραπομπή στις σχετικές εθνικές

διατάξεις για το πρόγραμμα
κατάρτισης και τα θέματα που αυτό

καλύπτει
Δώστε συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα θέματα που απαριθμούνται στο σημείο 5.6.1.
του παραρτήματος V της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Η κατάρτιση περιλαμβάνει κάθε
επιμέρους θέμα που αναφέρεται στο

παράρτημα;

Ναι

Γνώσεις και δεξιότητες
Εξηγήστε πώς διασφαλίζεται ότι ο επαγγελματίας αποκτά τις γνώσεις και τις δεξιότητες που
απαριθμούνται στο άρθρο 44 παράγραφος 3 της οδηγίας 2005/36/EΚ.

Προσήκουσα γνώση των φαρμάκων
καθώς και των υλών που

χρησιμοποιούνται για την
παρασκευή των φαρμάκων.

(en) text

Προσήκουσα γνώση της
φαρμακευτικής τεχνολογίας και του

φυσικού, χημικού, βιολογικού και
μικροβιολογικού ελέγχου των

φαρμάκων.

(en) text

Προσήκουσα γνώση του
μεταβολισμού και των

αποτελεσμάτων των φαρμάκων και
της δράσης των τοξικών ουσιών,

καθώς και της χρήσης των
φαρμάκων.

(en) text

Προσήκουσα γνώση η οποία
επιτρέπει την αξιολόγηση των

επιστημονικών δεδομένων για τα
φάρμακα, ώστε βάσει αυτής να

μπορούν να παρέχονται οι
κατάλληλες πληροφορίες.

(en) text

Προσήκουσα γνώση των νόμιμων και
άλλων προϋποθέσεων για την

άσκηση φαρμακευτικών
δραστηριοτήτων.

(en) text

Επαγγελματικές δραστηριότητες
Εξηγήστε πώς ο επαγγελματίας αποκτά πρόσβαση και πώς ασκεί τις δραστηριότητες που
απαριθμούνται στο άρθρο 45 παράγραφος 2 της οδηγίας 2005/36/ΕΚ.

Προετοιμασία της φαρμακευτικής
μορφής των φαρμάκων. (en) text

Παραγωγή και δοκιμή
φαρμακευτικών προϊόντων. (en) text

Δοκιμή των φαρμακευτικών
προϊόντων σε εργαστήριο δοκιμής

φαρμακευτικών προϊόντων.

(en) text

Αποθήκευση, διατήρηση και διανομή
των φαρμάκων στο στάδιο της

χονδρικής πώλησης.

(en) text

Εφοδιασμός, προετοιμασία, έλεγχος,
αποθήκευση, διανομή και διάθεση

ασφαλών και αποτελεσματικών
φαρμάκων της απαιτούμενης

ποιότητας στα φαρμακεία που είναι
ανοιχτά στο κοινό.

(en) text

Προετοιμασία, έλεγχος,
αποθήκευση, διανομή ασφαλών και

αποτελεσματικών φαρμάκων της
απαιτούμενης ποιότητας στα

νοσοκομεία.

(en) text

Παροχή πληροφοριών και
συμβουλών σχετικά με τα φάρμακα

αυτά καθαυτά αλλά και με την
κατάλληλη χρήση τους.

(en) text

Αναφορά των ανεπιθύμητων
ενεργειών των φαρμακευτικών

προϊόντων στις αρμόδιες αρχές.

(en) text

Προσωπική στήριξη των ασθενών
όταν λαμβάνουν φάρμακα χωρίς

συνταγή ιατρού.

(en) text

Συμβολή σε τοπικές ή εθνικές
εκστρατείες για τη δημόσια υγεία. (en) text
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Πληροφορίες διαχείρισης

Δελτίο PQ Notification - Pharmacists

Είδος διαχείρισης Notification Driven

Αριθμός 2184

Καθεστώς Σχέδιο

Έκδοση 1

Τελευταία επικαιροποίηση 11/11/2014 11:32

Αρχή εκκίνησης

Ονομασία αρχής TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE
TEST AUTHORITY - BE

Ανεπίσημη ονομασία της αρχής TEST AUTHORITY - BE

Χώρα Βέλγιο

Διεύθυνση Rue Joseph 11
1000  Bruxelles

Τηλέφωνο +32 00 00 00 00

Φαξ

Ηλεκτρονική διεύθυνση mail@BEtest1.eu
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