“Tā ir mūsu izvēle, parādīt, kādi esam patiesībā, neskatoties uz mūsu iespējām.”
J. K. Rowling

Mīļie kolēģi!

Godātie farmācijas uzņēmumu vadītāji!
Ir pagājis gads un Latvijas Farmaceitu biedrība (turpmāk – LFB), kā ierasts, vēlas
atzīmēt labākos speciālistus, piešķirot tiem goda nosaukumu “GADA FARMACEITS 2020’’.
Šis gads mums visiem ir īpašs! Pirmkārt, tas uz visiem laikiem paliks vēsturē
kā COVID-19 gads, kas prasīja un prasīs vēl no mums gana lielu izturību, psiholoģisku
stabilitāti, jo vīruss jau nekur nav pazudis. Gandarījums, ka pateicoties LFB nenogurstošam
atgādinājumam par aptieku un farmācijas speciālistu būšanu veselības aprūpes “frontes”
priekšplānā, ne tikai klienti, bet arī valsts institūcijas beidzot mūs ir pamanījušas un
novērtējušas mūsu darbu!
Otrkārt – 1. aprīlis, kad sākās prasības izrakstīt receptēs tikai SNN un aptiekā
kompensācijas sistēmas ietvaros izsniegt lētāko jeb references medikamentu.
Diemžēl jāatzīst, ka valsts ir parūpējusies par vēl lielāku izaicinājumu mums visiem nekā
vīruss. Mēs esam noslēdzošie speciālisti pacienta terapijas ķēdē, kuri nodrošina ar būtisku
elementu – zālēm, kas ir svarīgas efektīvai ārstēšanai. Līdz ar to tieši mums sanāk risināt
gan sistēmas, gan cilvēciskās kļūdas, jo profesionālā ētika liedz atstāt cilvēku bez zālēm. Šī
nepārtrauktā žonglēšana starp profesionalitāti, ētiku un valsts politiku, kontroli, citu
speciālistu kļūmēm prasa no mums vienkārši izcilu psiholoģisko noturību!
Tāpēc vispirms LFB vēlas Jums visiem pateikties par patiesi izcilo darbu, kuru
šogad nudien nav iespējams nosaukt par vienkāršu ikdienas rutīnu!
Tajā pašā laikā mēs vēlamies izcelt tos kolēģus, kuri šajā sarežģītajā gadā ir spējuši
uzmundrināt citus, kliedējuši kolēģu un klientu uztraukumu vai bailes, spējuši būt pozitīvi,
atbalstoši vai citādi pārsteiguši mūs ar savu attieksmi un prasmēm.
LFB aicina kolēģus un farmācijas uzņēmumu vadītājus izcelt šos speciālistus,
izvirzot ‘’Gada Farmaceits 2020’’ goda nosaukuma piešķiršanai. Apbalvojums tiks
pasniegts Latvijas Farmaceitu biedrības Gada konferencē Rīgā, 6. novembrī.

Pieteikt nominācijai lūdzam rakstiski, par pamatu ņemot vēstulei pievienotajā
pieteikšanas anketā iekļauto informāciju, kas jāatspoguļo par nominēto speciālistu (sk.
pielikumu).
LFB interneta vietnē ir iespēja iepazīties ar apbalvojuma nolikumu, kurā iestrādāti
kritēriji, atbilstoši kuriem tiek vērtēti nominētie speciālisti. Taču šogad LFB Apbalvojumu
Padome, izskatot pieteiktos kandidātus, varētu pieņemt arī nestandarta lēmumu par
apbalvojuma piešķiršanu.
Pieteikumus nominācijai gaidīsim līdz šā gada 17. augustam.
Pieteikumus sūtiet LFB birojam pa pastu vai elektroniski (lfb@farmaceitubiedriba.lv).

2020.gada 2. jūlijā

Kitija Blumfelde
LFB Apbalvojumu Padomes vadītāja

