Farmācijas speciālistu tālākizglītības vērtēšanas sistēma, t.sk. farmaceitu
profesionālās kvalifikācijas atkārtotai sertifikācijai
1.
Farmaceitu tālākizglītības pasākumi (turpmāk- TIP) tiek pieteikti izvērtēšanai un
tālākizglītības punktu (turpmāk- TP) piešķiršanai, aizpildot pasākuma pieteikuma veidlapu.
2.
Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas Sertifikācijas komisijas noteiktajā kārtībā
akceptēti TIP dalās atkarībā no apmācību metodes:
Tālākizglītības
pasākuma forma
Uz zināšanām
balstīti
Uz problēmu
risināšanu balstīti
Uz praksi balstīti

Dominējošās apmācību
formas
Lekcija, informācijas
patstāvīga apguve
Situāciju modelēšana,
gadījumu analīze, lomu
spēle, problēmsituāciju
risināšana
Dažādas klātienes
apmācības formas +
patstāvīgs praktisks
darbs aptiekā/praksē

Pārbaudes forma
Tests, mutvārdu
pārbaudījums
Patstāvīga
problēmsituācijas
risināšana vai gadījuma
analīze un risināšana
Prakses gadījumu apraksts
un analīze, atskaite vai
ziņojums par apgūto
kompetenču pielietojumu
praksē

Vērtējums
par 1 akad. st.
1,5 TP
2,0 TP

2,5 TP

3.
Jebkuras pārbaudes formas pārbaudījums ir ieskaitīts, ja pareizi ir izpildīti vismaz 50%
no pārbaudījuma prasībām. Uz zināšanām balstītos TIP pārbaudes forma – tests satur ne mazāk
kā divus jautājumus par vienu lekciju, kuras ilgums ir viena akadēmiskā stunda. Ja pēc
piedalīšanās TIP pasākumā paredzētais pārbaudījums nav nokārtots, dalībnieks saņem ne vairāk
kā 50% novērtējuma TP izteiksmē. Šis punkts neattiecas uz punktā 7. minētiem TIP.
4.
Piedalīšanās TIP, kas atbilstoši Farmaceitu profesionālās kvalifikācijas sertifikācijas
komisijas atzinumam ir vērsts uz personisko kompetenču pilnveidošanu, tiek vērtēta ar 0,1 TP
par vienu akadēmisko stundu studiju darba.
5.
Tālākizglītības modulis ir TIP, kura studiju darba apjoms klātienē ir vismaz 6
akadēmiskās stundas un kas veltīts viena mērķa (noteikta veida pacientu aprūpes, viena veida
zināšanu, prasmju, iemaņu jomas) sasniegšanai kādā no četrām noteiktajām kompetenču grupām
(farmaceitiskās kompetences, sabiedrības veselības kompetences, menedžmenta kompetences,
personīgās kompetences)) atkarībā no kvalifikācijas.
6.

Tālākizglītības modulim tiek pielīdzināti sekojoši klātienes tālākizglītības projekti*:
studentu prakšu vadīšana (10 dienas atbilst 5TP);
zinātniska referāta nolasīšana (10-20TP);
stenda referāts (8TP);
izglītojoša lekcija veselības aprūpes, tai skaitā farmācijas, speciālistiem, medicīnas
studentiem, noteiktām iedzīvotāju grupām (1 akadēmiskā stunda pielīdzināma 8TP);
- studiju kursa docēšana 1 kredītpunkta (20 x 45min.) apjomā (10 TP).
-

7.

Tālākizglītības modulim tiek pielīdzināti sekojoši neklātienes tālākizglītības projekti:
– elektroniskas lekcijas (45 min.) apgūšana ar obligātu testu (vismaz 5 jautājumi, 75%
pareizas atbildes) – 1TP
– tālākmācības testi profesionālajos medijos – rakstu zīmju skaits vismaz 16000, vismaz 5
testa jautājumi – 1TP;
– profesionālos medijos publicētu rakstu, kas izvietoti elektroniskajos medijos, lasīšana rakstu zīmju skaits vismaz 16000, vismaz 5 testa jautājumi – 1TP;
– zinātniska publikācija sabiedriskajos medijos (20-50TP)*;

– izglītojoša publikācija sabiedriskajos medijos (3600 rakstu zīmes pielīdzināmas 1TP)*.
8.
Par pasākumiem, kas neatbilst punktos 2., 5., 6., 7. definētiem TIP, Sertifikācijas
komisija lemj atsevišķi un lēmumu pieņem, individuāli izvērtējot pieteikto TIP.
9.
TP piešķiršanai Sertifikācijas komisija vērtē TIP, kuri pieteikti ne vēlāk kā 1 (vienu)
mēnesi pirms pasākuma.
10.
Ja pasākuma organizators nav pieteicis pasākumu TIP piešķiršanai, tad pasākuma
dalībnieks individuāli var iesniegt SK iesniegumu par TP piešķiršanu 15 darba dienu laikā pēc
pasākuma, un SK lemj katrā gadījumā atsevišķi par apmeklētā pasākuma novērtējumu TP
izteiksmē.
11.
Visu TIP pasākumu dalībnieki tiek reģistrēti „Farmaceitu un farmaceita asistentu
profesionālās kvalifikācijas tālākizglītības pasākuma dalībnieku reģistrācijas anketās”,
aizpildītās anketas un neizlietotās apliecības TIP organizators 10 darba dienu laikā pēc pasākuma
iesniedz Sertifikācijas komisijai.
Ja pasākuma organizators 10 darba dienu laikā pēc pasākuma neiesniedz Sertifikācijas komisijai
iepriekšminētos dokumentus, Sertifikācijas komisija izskata iespēju nepiešķirt attiecīgā
pasākuma dalībniekiem TP.
12. Atkārtotai sertifikācijai bez sertifikācijas eksāmena kārtošanas sertificētiem farmaceitiem
LFB Sertifikācijas komisijai jāiesniedz dokumentu kopijas, uzrādot oriģinālus, kas apliecina:
1) 5 gadu laikā iegūtus 150 punktus par TIP, ja sertifikāts iegūts laika posmā no 2014.
gada 24. janvāra līdz 2016. gada 31. decembrim;
2) 5 gadu laikā iegūtus 200 punktus par TIP, ja sertifikāts iegūts laika posmā no 2017.
gada 1. janvāra.
Sertificētiem farmaceitiem nepieciešamais TP skaits un struktūra tiek noteikta saskaņā
“Farmaceitu un farmaceita asistentu tālākizglītības koncepcijas” aktuālo redakciju.
*Iepriekšminētās aktivitātes TP punktu piešķiršanai tiek pieteiktas 15 darba dienu laikā pēc pasākuma, aizpildot
atbilstošu veidlapu.

Tālākizglītības vērtēšanas sistēma stājas spēkā ar 01.04.2013.
Pēdējie grozījumi veikti 18.10.2018., stājas spēkā no 01.01.2019.

