“Panākumu atslēga ir darīt parastas lietas neparasti labi.”
Džons Rokfellers (John Davison Rockefeller)
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Mīļie kolēģi!
Godātie farmācijas uzņēmumu vadītāji!
Rit jau otrais gads, kopš visi dzīvojam un strādājam Covid-19 pandēmijas ēnā, tās
ietekmi izjūtam visās dzīves sfērās, un, neapšaubāmi, šie apstākļi ietekmēja un ietekmē
farmaceitu darbu aptiekās. Vakcīnas, zāļu pieejamība, zāļu blaknes – šīs tēmas, ko agrāk
pārrunājām tikai speciālistu lokā, patreiz ir ziņu portālu un iedzīvotāju sarunu ikdiena.
Aptiekām strādāt ne mirkli netika liegts, gluži otrādi – tika veiktas izmaiņas normatīvajos
aktos, lai recepšu zāles varētu pasūtīt telefoniski un piegādāt pacientam mājās. Farmaceitu
izturība un profesionalitāte, atrodoties ‘’frontes pirmajās līnijās’’ ikdienā, ir bijusi
apbrīnojama, par spīti mums visiem zināmajiem ārējiem apstākļiem, kā, piemēram,
nemainīgi slikti darbojošai e receptei, stresa un agresivitātes pieaugumam sabiedrībā.
LFB saka LIELU PALDIES ikvienam farmaceitam, farmaceita asistentam par
izturību un izcilību ikdienas pienākumus pildot!
Tajā pat laikā esam pārliecināti, ka mūsu vidū ir kolēģi, kas pelnījuši, lai viņu darbs
tiek atzīmēts īpaši – vai tas saistīts ar aptiekas darba organizāciju un farmaceitiskās aprūpes
uzdevumu izpildi, jeb pacientu izglītošanu, farmaceita profesijas pārstāvēšanu un
popularizēšanu sabiedrībā.
LFB aicina kolēģus un farmācijas uzņēmumu vadītājus izcelt šos īpašos
speciālistus, izvirzot profesionālā apbalvojuma ‘’Gada Farmaceits 2021’’ goda
nosaukuma piešķiršanai.
Apbalvojums tiks pasniegts Latvijas Farmaceitu biedrības 13.kongresa, kas notiks
2021. gada 6. novembrī, ietvaros.
Pieteikt nominācijai lūdzam rakstiski, par pamatu ņemot vēstulei pievienotajā
pieteikšanas anketā iekļauto informāciju, kas jāatspoguļo par nominēto speciālistu (sk.
pielikumu).
Pieteikumus nominācijai gaidīsim līdz šā gada 22. jūnijam!
Pieteikumus sūtiet LFB birojam pa pastu vai elektroniski (lfb@farmaceitubiedriba.lv).
LFB interneta vietnē ir iespēja iepazīties ar apbalvojuma nolikumu, kurā iestrādāti
kritēriji, atbilstoši kuriem tiek vērtēti nominētie speciālisti.
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Būsim priecīgi saņemt Jūsu pieteikumus pirms mūsu domas pārņems citas
prioritātes, kuras vairāk kā gadu esam bijuši spiesti pārlikt, atcelt – tikšanās ar draugiem,
skaists ceļojums un vēl daudzas citas lietas, kuras iespējams realizēt tikai pilnvērtīga
atvaļinājuma laikā.
Izbaudiet vasaru, krājiet spēkus rudenim un ziemai, jo neviens jau nezin, kādus
jaunus izaicinājumus tie mums var atnest!
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