Farmācijas speciālistu biežāk uzdotie jautājumi
Arvien vairāk farmācijas speciālistu savai tālākizglītībai izmanto Evisit sistēmu. Mēs ļoti
priecājamies un esam pateicīgi par to.
Līdz ar ko arvien biežāk saņemam jautājumus par sistēmas lietošanu un apliecību iegūšanu.
Esam apkopojuši atbildes uz biežāk uzdotiem jautājumiem. Ja neatrodat starp šiem sevi
interesējošo, lūdzu, uzrakstiet (info@evisit.lv) vai piezvaniet 67807890 mums.
Par kuriem mācību materiāliem es varu iegūt LFB saskaņotos tālākizglītības punktus?
Sadaļā izglītība -> mācību materiāli atzīmējiet “Saskaņojums -> Farmaceitu biedrība”.
Noskatoties šos materiālus un pareizi atbildot uz kontroljautājumiem, jūs saņemsiet norādītos
modulim pielīdzināmos TP.
Zināšanu papildināšanas nolūkos noteikti varat apgūt arī citus Jūs interesējošos Evisit
publicētos mācību materiālus. Lai saņemtu TP par šo materiālu apgūšanu, pēc apliecības
saņemšanas obligāti pašam ir jāuzraksta un jānosūta individuāls pieteikums LFB. Kārtība
pieejama https://www.farmaceitubiedriba.lv/lv/talakizglitibas-pasakumu-pieteiksanas-kartibaindividualajiem-pieteikumiem
Kad es redzēšu saņemtos TP savā LFB vietnes profilā?
Īsa atbilde: sākot ar nākošā mēneša 25. datumu.
Izvērsta atbilde: Evisit reizi mēnesī iesniedz LFB sarakstu-atskaiti par visām mēneša laikā
farmaceitu noklausītām lekcijām un piešķirtiem modulim pielīdzinātiem TP līdz nākošā
mēneša 10. datumam.
LFB šos punktus ievada “Latvijas farmaceitu un farmaceita asistentu reģistrā” 2 nedēļu laikā.
Līdz ar to farmaceiti savos LFB vietnes slēgtās sadaļas kontos šos punktus var redzēt, sākot ar
nākošā mēneša 25. datumu. Neatkarīgi no tā, vai lekcija noklausīta mēneša 1. vai 31. datumā,
punkti reģistrā tiks uzskaitīti līdz nākošā mēneša 25. datumam.
Kāpēc mācību materiālā rakstīts, ka tas ir bez maksas, bet kad vēlos to apskatīt, man
prasa maksāt 1,50 EUR?
Lūdzam uzmanīgi izlasīt informāciju pie mācību materiāla – lekcijas maksa dažādām
profesijām var būt atšķirīga.
Pārsvarā ir trīs veidu mācību materiāli: maksas, bezmaksas un tādi, kuriem ir noteikta maksa
par apliecību un materiāla saskaņošanu.
Vai es varu atkārtoti apgūt mācību materiālu?
Mācību materiālu ir iespējams apgūt vairākkārtīgi. Taču TP par konkrēto materiālu tiek
piešķirti tikai vienu reizi.
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