2020. gada 25. maijs

Latvijas Farmaceitu biedrības Klīnisko farmaceitu sekcijas
Biedru kopsapulces Nr. 1
PROTOKOLS

Šī gada 20. maijā tika sasaukta pirmā Klīnisko farmaceitu sekcijas (turpmāk KFS)
biedru kopsapulce, kas noritēja caur tiešsaistes platformu “Zoom”. Uz kopsapulces
sasaukšanās
brīdi
KFS
kopumā
darbojas
desmit
biedri.
Biedru kopsapulces sākums: plkst. 17.00
Kopsapulcē piedalījās:
Griškjāne Svetlana
Karja Ilona
Kostina-Lovrentjeva Marina
Livšina Jekaterina
Mukāne Lāsma
Priedniece Ilze
Prīliņa Agnese
Sviestiņa Inese
Darba kārtība:
1. Vadītāja uzruna
2. Biedru iesūtīto KFS mērķu apkopojums - KFS stratēģijas un prioritāšu
izstrādes plānojums
3. Ieskats Eiropas Klīniskās farmācijas biedrības (ESCP) darbībā
4. KFS darbības nolikums
5. KFS kopsapulču protokolu izveide
Kopsapulces norise:
1. Klātesošo iepazīstināšana ar visiem KFS biedriem un sekcijas dibināšanas
norisi.
2. Nedēļu pirms kopsapulces norises visi biedri tika aicināti iesūtīt mērķus, kādus
viņuprāt būtu jārealizē jaunizveidotajai sekcijai. No visiem iesūtītajiem
mērķiem tika iezīmēti trīs svarīgākie KFS darbības virzieni, uz kuriem sekcijai
šobrīd jāfokusējas.
3. Vadītājs prezentē apskatu par Eiropas Klīniskās farmācijas biedrību (ESCP)
un aicina pārējos KFS biedrus apdomāt iespēju kļūt par ESCP biedriem, ja tas
vēl nav īstenots.
Inese Sviestiņa dalās pieredzē par iespēju būt ESCP biedram, kā arī iepazīstina
pārējos klātesošos par iespējām ņemt dalību arī citās ar veselības aprūpi
saistītās starptautiskās biedrībās.
4. Visi biedri ir vienisprāt, ka nolikumu vajadzētu izvietot koplietošanas vietnē,
lai varētu pārskatāmi atzīmēt kādus labojumus, ja tie radušies.

5. Biedri apstiprina ierosinājumu, ka kopsapulces protokolu sagatavošanā
piedalās visi biedri uz maiņām līdz tiek izvirzīts viens atbildīgais, kurš tos
turpmāk veidos.
Uzdevumi līdz nākošajai kopsapulcei:
1. KFS vadītājs koplietošanas datu krātuvē izveido failu, lai apkopotu visu biedru
ierosinājumus sēdes laikā iezīmēto trīs svarīgāko darbības virzienu attīstīšanai,
kā arī to realizēšanai nepieciešamo prioritāšu izvirzīšanai.
2. KFS vadītājs koplietošanas vietnē ievieto KFS darbības nolikums, lai katrs
biedrs varētu veikt atzīmes par ierosinājumiem tā pilnveidošanā pirms
nolikums tiek apstiprināts.
3. Pirmās kopsapulces protokolu sagatavo Lāsma Mukāne.
Biedru kopsapulce slēgta: plkst. 17.50
Sēdi vadīja: L. Mukāne
Protokolu sagatavoja: L. Mukāne

