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Pienākumi un uzdevumi

Farmaceits
5
Farmaceits ir vecākais veselības aprūpes
speciālists, kurš var strādāt aptiekā, zāļu
lieltirgotavā, zāļu ražošanas uzņēmumā,
dažāda profila laboratorijās, zinātniskās
pētniecības iestādēs, farmaceitiskās jomas
likumdošanas, uzraudzības un kontroles
institūcijās, veicot zāļu gatavošanu, standartizāciju,
kontroli, uzglabāšanu, izplatīšanu farmaceitiskās
darbības uzņēmumos, kā arī informācijas un
konsultatīvo darbību farmācijas jomā.

Pienākums
1. Vadīt un saliedēt darba komandu
profesionālo mērķu sasniegšanai

Uzdevumi
1.1.Veidot profesionālu un darbspējīgu
komandu farmaceitiskās darbības uzņēmumos
1.2.Vadīt, konsultēt un pārraudzīt farmaceita
asistenta pienākumu izpildi farmaceitiskās
darbības uzņēmumos
1.3.Vadīt, konsultēt un pārraudzīt
palīgpersonāla pienākumu izpildi
farmaceitiskās darbības uzņēmumos

2.1. Strādāt saskaņā ar Zāļu labas ražošanas
2. Veikt atbildīgo amatpersonu
pienākumus aptiekā, zāļu lieltirgotavā vai prakses un Zāļu labas izplatīšanas prakses
prasībām
zāļu ražošanas uzņēmumā
2.2. Ievērot likumdošanas normatīvos aktus,
kas reglamentē atbildīgo amatpersonu
pienākumus un atbildību
2.3. Veikt aptiekas vadītāja pienākumus
2.4. Veikt atbildīgās amatpersonas
pienākumus zāļu lieltirgotavā
2.5. Veikt atbildīgās amatpersonas
pienākumus zāļu ražošanas uzņēmumā
2.6. Veikt par aptiekas vai zāļu lieltirgotavas
speciālās darbības nosacījumiem atbildīgās
amatpersonas pienākumus
2.7. Darboties ārstniecības iestādes zāļu
komitejā
2.8. Sniegt ārstniecības iestādes speciālistiem
nekomerciālu informāciju par zāļu tirgū
esošajām zālēm
2.9. Uzturēt aptiekās un zāļu lieltirgotavās
amatu aprakstus un veicamo darbību
priekšrakstus

3. Pieņemt receptes un izsniegt recepšu
zāles

3.1. Ievērot likumdošanas normatīvos aktus,
kas reglamentē darbu ar recepšu zālēm
3.2. Nodrošināt pareizu recepšu apstrādi un
uzglabāšanu
3.3. Noskaidrot klienta zināšanas par viņa
slimību un lietojamām zālēm, lai nodrošinātu
pacienta līdzestību ārstēšanas procesā
3.4. Sniegt savas kompetences ietvaros
klientam saprotamā veidā nepieciešamo
papildus informāciju par slimību un zālēm
3.5. Informēt klientu par iespējamām ordinēto
zāļu blakusparādībām
3.6. Izskaidrot klientam noteikumus par zāļu
uzglabāšanu mājas apstākļos
3.7. Izsniedzot zāles, piedāvāt savas
kompetences ietvaros klientam izvēles
iespējas
3.8. Ievērot fiziskās personas datu
aizsardzības likumu
3.9. Rīkoties saskaņā ar Farmaceitu ētikas
kodeksu
3.10. Dokumentēt konstatētās zāļu
blakusparādības un ziņot par tām Zāļu valsts
aģentūrai

4. Izsniegt bezrecepšu zāles, veselības
aprūpei un ķermeņa kopšanai lietojamās
preces

4.1. Ievērot likumdošanas normatīvos aktus,
kas reglamentē darbu ar bezrecepšu zālēm
4.2. Novērtēt klienta problēmu un noskaidrot,
kas ir darīts problēmas risināšanai
4.3. Ievākt un izvērtēt informāciju par klienta
hroniskām slimībām un patreiz lietojamām
zālēm
4.4. Ieteikt savas kompetences ietvaros
bezrecepšu zāles un veselības aprūpei un
ķermeņa kopšanai lietojamās preces ,
piedāvājot klientam izvēles iespēju
4.5. Sekmēt ģimenes ārsta vai cita veselības
aprūpes speciālista apmeklējumu, ja
konstatētas veselības problēmas, kas
pārsniedz farmaceita kompetenci
4.6. Sniegt pareizu, korektu, skaidru un
nepārprotamu informāciju par bezrecepšu
zāļu racionālu un drošu lietošanu un
uzglabāšanu mājas apstākļos
4.7. Dokumentēt konstatētās zāļu
blakusparādības un ziņot par tām Zāļu valsts
aģentūrai

5.1. Ievērot likumdošanas normatīvos aktus,
5. Nodrošināt un uzraudzīt zāļu
gatavošanu pēc individuālām receptēm un kas reglamentē zāļu gatavošanu aptiekā pēc
individuālām receptēm vai ārstniecības
ārstniecības iestāžu rakstveida
iestāžu rakstveida pieprasījuma, kā arī
pieprasījuma, veikt pagatavoto zāļu
pagatavoto zāļu kvalitātes novērtēšanu
kvalitātes novērtēšanu
5.2. Novērtēt receptē vai pieprasījumā
izrakstīto zāļu saderību un devas
5.3. Informēt recepti izrakstījušo ārstu par
konstatētajām receptes noformējuma
nepilnībām, zāļu vielu nesaderību un devu
neatbilstību
5.4. Noformēt receptes vai ārstniecības
ietādes rakstveida pieprasījuma pieņemšanu
5.5. Gatavot un noformēt zāles atbilstoši
apstiprinātajiem priekšrakstiem
5.6. Veikt pagatavoto zāļu kvalitātes kontroli
5.7. Noformēt zāles izsniegšanai
5.8. Dokumentēt zāļu gatavošanu, kvalitātes
kontroli un izsniegšanu
6. Nodrošināt zāļu un citu preču pareizu
apriti aptiekā vai zāļu lieltirgotavā

6.1. Ievērot Zāļu labas izplatīšanas prakses
prasības
6.2. Ievērot likumdošanas normatīvos aktus
par zāļu, t. sk. kompensējamo, narkotisko un
psihotropo zāļu, spirta un citu preču apriti
6.3. Nodrošināt nepieciešamo zāļu un citu
preču pasūtināšanu, saņemšanu, pārbaudi un
izvietošanu uzglabāšanai
6.4. Nodrošināt pareizu nekvalitatīvo zāļu un
preču uzglabāšanu līdz lēmuma pieņemšanai
par turpmāko rīcību ar tām

7. Nodrošināt pareizu tirdzniecības
operāciju veikšanu aptiekā vai zāļu
lieltirgotavā

7.1. Ievērot mazumtirdzniecību un
vairumtirdzniecību reglamentējošo
likumdošanas normatīvo aktu prasības
7.2. Ievērot farmācijas likumdošanas
normatīvo aktu prasības par zāļu
pavaddokumentācijas noformēšanu

8. Nodrošināt nederīgo zāļu un veselības 8.1. Skaidrot klientiem zāļu un veselības
aprūpes nodrošināšanai nepieciešamo preču
aprūpes nodrošināšanai nepieciešamo
bīstamību apkārtējai videi un informēt par to
nederīgo preču savākšanu no klientiem
atpakaļnodošanas iespējām
8.2. Veikt zāļu un veselības aprūpes
nodrošināšanai nepieciešamo nederīgo preču
atpakaļpieņemšanu no klientiem
likumdošanas normatīvajos aktos paredzētajā
kārtībā

9. Ievērot zāļu un citu aptiekā pārdodamo 9.1. Pārzināt zāļu un produktu, kuriem
preču reklāmas izpausmes reglamentējošo nedrīkst piedēvēt zālēm raksturīgās īpašības,
reklāmas izpausmes reglamentējošos
likumdošanas normatīvo aktu prasības
normatīvos dokumentus, tajos paustās
nostādnes un prasības
9.2. Pārzināt zāļu reklāmas uzraudzības
veidus un formas
9.3. Pārzināt zāļu reklāmas izpausmes formas
un reklāmās minēto faktu pasniegšanas
metodes, to galvenās tendences
9.4. Prast novērtēt reklāmā pausto faktu
drošumu, patiesumu, līdzsvarotību un
piemērotību mērķauditorijai; konstatēt
reklāmas nepilnības, nepieļaujamos trūkumus
un pārkāpumus; izdarīt slēdzienu par
reklāmas atbilstību Latvijas Republikas
likumdošanas un zāļu tirgus dalībnieku starpā
noslēgtajiem normatīvajiem aktiem
10. Piedalīties sabiedrības veselības
politikas veidošanā

10.1. Novērot un novērtēt sabiedrības
veselības stāvokli, ekoloģisko un sociālo vidi
10.2. Noskaidrot sabiedrības veselības
vajadzības un prioritātes
10.3. Plānot, īstenot un novērtēt dažādas
sabiedrības veselības programmas
10.4. Vērtēt sabiedrības veselības dienestu
darbu, nepieciešamības gadījumā rosināt
veikt pārmaiņas
10.5. Izglītot atsevišķus indivīdus un
sabiedrību kopumā sabiedrības veselības
jautājumos

11. Savas kompetences ietvaros izglītot
sabiedrību par dažādiem ar veselību un
slimībām saistītiem jautājumiem;
popularizēt veselīgu dzīvesveidu, prasmi
sadzīvot ar hronisku slimību; veicināt un
nostiprināt paradumu kontrolēt savu
veselības stāvokli

11.1. Izglītot sabiedrību par veselību
apdraudošiem faktoriem un to novēršanas
iespējām
11.2. Popularizēt veselīgu dzīves veidu un
slimību profilakses pasākumus
11.3. Informēt klientus par dzīves kvalitātes
uzlabošanas iespējām hroniskas slimības
gadījumā
11.4. Informēt klientus par zāļu iegādes
izdevumu kompensācijas iespējām no valsts
vai pašvaldību līdzekļiem
11.5. Skaidrot klientiem zāļu nepareizas
lietošanas sekas
11.6. Veikt ekspresdiagnostiku, savas
kompetences ietvaros komentēt tās rezultātus
un sniegt rekomendācijas klienta turpmākai
rīcībai

12.1. Nepārtraukti pilnveidot savas zināšanas
12. Sekmēt farmaceitiskās aprūpes
attīstību, veicināt savas profesijas prestižu un prasmes un sekmēt farmācijas attīstību
12.2. Organizēt aptiekas darbinieku apmācību
un veikt studentu praktisko apmācību
12.3. Ievērot savā darbībā profesionālās
ētikas principus, apzinoties personīgo
atbildību par farmaceitiskās aprūpes kvalitāti
12.4. Nepārtraukti nodarboties ar sniegtās
farmaceitiskās aprūpes kvalitātes
pašnovērtējumu
12.5. Pielietot saskarsmes iemaņas komandas
darbā un darbā ar klientiem,t.sk. ar īpašām
vajadzībām, nepārtraukti tās pilnveidot
12.6. Nepārtraukti pilnveidot farmaceitiskās
aprūpes procesu aptiekā
13. Plānot un veikt zinātniskās pētniecības 13.1.Plānot zinātniskās pētniecības darbu,
sagatavot projektus
darbu farmācijas jomā
13.2. Veikt zāļu formu izstrādi un
standartizāciju
13.3. Novērtēt zinātniskos datus zāļu
lietošanas jomā
13.4. Gatavot zinātniskus rakstus un
pārskatus
13.5. Vadīt jaunākā zinātniskā personāla un
palīgpersonāla darbu
Īpašie faktori, kas raksturo darba vidi
• Fizikālie - telpu platība, apgaismojums, mikroklimats, starojums, troksnis.
• Fiziskie - darba pozas, smagumu pārvietošana.
• Bioloģiskie - inficēšanās risks.
• Ķīmiskie - darbs ar ķīmiskām un bioloģiski aktīvām vielām, saindēšanās iespējamība.
• Ugunsbīstamība - darbs ar viegli uzliesmojošām un sprāgstošām vielām.
• Elektrotraumas - darbs ar elektriskām ierīcēm.
• Psiholoģiskie un emocionālie - saskarsme ar slimiem, emocionāli nelīdzsvarotiem
klientiem, intelektuālā slodze lēmumu pieņemšanas procesā, ātras un adekvātas reakcijas
nepieciešamība dažādās situācijās.
• Organizatoriskie - maiņu darbs, nevienmērīgs darba slodzes sadalījums, komandas darbs,
atbildība, nodrošinot likumdošanas normatīvajiem aktiem atbilstošu zāļu un preču apriti,
padoto darba uzraudzība.
Īpašas prasības uzdevumu veikšanai
• Reglamentētajā farmaceita profesijā un attiecībā uz profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
jāņem vērā 2001.gada 20.jūnija likuma “Par reglamentētajām profesijām un profesionālās
kvalifikācijas atzīšanu” noteikumi.
• Nepieciešams farmaceita augstāko izglītību apliecinošs dokuments.
• Aptiekas vadītājam nepieciešams farmaceita profesionālās kvalifikācijas sertifikāts.
• Farmaceitam, kas strādā aptiekā vai tās filiālē, jābūt reģistrētam Latvijas Farmaceitu
biedrības farmaceitu reģistrā, ko apliecina reģistrācijas apliecība.
• Atbildīgo amatpersonu kvalifikācijai jābūt atbilstošai likumdošanas normatīvo aktu
prasībām.
• Jāpārvalda valsts valoda atbilstoši valsts valodas likuma prasībām un jāzin svešvalodas.
• Jānodrošina kvalitatīva aptiekas klientu farmaceitiskā aprūpe un, sadarbojoties ar klientu un
ārstniecības personu, klienta interesēs jāprot veikt zāļu lietošanas uzraudzība.

•
•
•

Jāprot novērtēt aptiekas klienta sociālais statuss un viņa psiholoģiskās īpatnības.
Jāprot novērst vai risināt konfliktu situācijas.
Jāievēro precizitāte un drošība darbā ar zālēm un aktīvām vielām, kā arī jābūt godīgam
darbā ar materiālām vērtībām.

Prasmes
Kopīgās prasmes nozarē









Specifiskās prasmes profesijā


Veido un saliedē
darbspējīgu komandu

profesionālo uzdevumu
veikšanai

Darbojas saskaņā ar
likumdošanas normatīvo
aktu prasībām un
zinātniskajiem

sasniegumiem.
Sadarbojas ar citiem

veselības aprūpes
komandas dalībniekiem un
atbilstoši savai

kompetencei nodrošina
kvalitatīvu farmaceitisko

aprūpi.
Izmanto uzņēmējdarbības

pamatprincipus
farmaceitiskajā darbībā

Pielieto medicīniskos
terminus un prot tospareizi
izskaidrot.












Vispārējās prasmes/spējas

Pārzin farmakoterapijas principus un prot tos 
izmantot praktiskajā darbā.
Pārzin farmaceitiskās aprūpes nosacījumus un
prot tos pielietot savā profesionālajā darbībā. 
Izmanto farmaceitisko uzziņu literatūru un
nekomerciālās informācijas avotus par zālēm, 
Eiropas farmakopeju un citus farmaceitisko
darbību reglamentējošos dokumentus.
Izmanto profesionālai darbībai nepieciešamās 
informācijas tehnoloģijas.
Gatavo zāles un uzrauga zāļu gatavošanu pēc 
individuālām ārstu receptēm vai ārstniecības
iestāžu rakstveida pieprasījumiem

Prot novērtēt ražošanas un uzglabāšanas
apstākļu ietekmi uz zāļu kvalitāti.
Pārvalda un prot pielietot zāļu kvalitātes

kontroles metodes.
Izsniedz recepšu zāles, sniedzot klientam
nepieciešamo informāciju par tām.
Prot pareizi, skaidri un nepārprotami izskaidrot
zāļu iedarbību, lietošanu, blakusparādības,
sevišķu vērību pievēršot īpašām pacientu
grupām.
Sniedz specifisku informāciju bērnu
farmaceitiskajā aprūpē.
Izplata bezrecepšu zāles un veselības aprūpei
vai ķermeņa kopšanai paredzētās preces,
pareizi, skaidri un nepārprotami izskaidro to
lietošanu.
Konsultē klientus par ārstniecības augu drogu
pareizu sagatavošanu un lietošanu.
Sniedz profesionālu, skaidru, pareizu,
nepārprotamu informāciju aptiekas klientiem
un veselības aprūpes speciālistiem par
jautājumiem, kas saistīti ar zālēm, un veselības
aprūpei vai ķermeņa kopšanai lietojamām
precēm, ievērojot, ka prioritātes ir pacientu
drošība un labklājība.
Veic veselīga dzīves veida un slimību
profilakses popularizēšanu, īpašu uzmanību
pievēršot iedzīvotāju riska grupām.
Prot veikt ekspresdiagnostiku.
Prot sniegt pirmo medicīnisko palīdzību.
Prot reģistrēt informāciju par zāļu
blakusparādībām un ziņot par tām.
Prot izmantot tirgzinības pamatprincipus
farmaceitiskajā darbībā.

Zināšanas
priekšstats
Farmaceita ētika, balstīta uz farmācijas vēstures,
farmaceitiskās izglītības vēstures pamatiem un
mūsdienu farmaceitiskās aprūpes principiem

Prot rakstiski un mutiski lietot
latviešu valodu atbilstoši valsts
valodas likuma prasībām.
Prot sazināties kādā no
svešvalodām.
Prot savas kompetences
ietvaros pareizi lietot
terminoloģiju latīņu valodā.
Prot strādāt ar profesionālās
informācijas avotiem.
Pārvalda komunikācijas
prasmes.
Ievēro personas un tās
sensitīvo datu aizsardzības
prasības.
Prot plānot un veikt
zinātniskās pētniecības darbu

Zināšanu līmenis
izpratne
pielietošana
x

Personības, attīstības, vadības un saskarsmes
psiholoģija, psiholoģiskā atbalsta sniegšana

x

Vadības metodes: sociālpsiholoģiskās,
administratīvās un ekonomiskās
Sabiedrības veselība un epidemioloģija,
farmakoepidemioloģija, diagnostikas un slimību
skrīnings, veselības un veselības aprūpes
statistika

x

Svešvalodas (krievu, angļu u.c.)

x

Farmācijā lietojamā latīņu valodas
terminoloģija

x

Farmācijā lietojamā medicīniskā terminoloģija

x

Matemātika un informātika, matemātiskās
statistikas elementi, datorprogrammas, datu bāzes

x

Fizika un biofizika, to saikne ar bioloģiju,
medicīnu un farmāciju

x

Cilvēka anatomija, cilvēka organisma uzbūve,
orgānu sistēmas, to funkcijas, darbības
kopsakarības

x

Citoloģija un ģenētika, iedzimtība un mainība,
galvenās likumsakarības un patoloģijas

x

Medicīniskā bioķīmija, cilvēka eksistences
molekulārie pamati

x

Bioenerģētika,ogļhidrātu, lipīdu, aminoskābju,
salikto olbaltumvielu metabolisms

x

Hormonu un uztura bioķīmija

x

Ārstniecības vielu metabolisms

x

Mikrobioloģija, mikroorganismi un vīrusi, zāļu
mikrobioloģiskais piesārņojums, tā atklāšanas un
novēršanas metodes

x

Izplatītāko infekcijas slimību klīniskā gaita

x

Organisma imūnsistēma un nespecifiskie
aizsargmehānismi pret infekcijas slimībām

x

Cilvēka organisma normālā fizioloģija –
funkciju regulācijas mehānismi, to pētīšanas
pamatmetodes

x

Cilvēka organisma patoloģiskā fizioloģija –
tipveida patoloģiskie procesi, to izpausmes
orgānu un sistēmu līmenī

x

Veselības paškontrole un ekspresdiagnostikas
testi aptiekā
Vides veselības pamatprincipi, cilvēka un vides
attiecības, kaitīgie arodfaktori, to novēršanas
metodes, vides, uztura, ūdens kvalitāte

x

x

Katastrofu medicīnas sistēmas organizatoriskie
pamati un darbības principi

x

Klīniskā un katastrofu toksikoloģija

x

Toksikoloģisko pacientu medicīniskā aprūpe

x

Toksisku iedarbību izraisošo vielu kvalitatīvā un
kvantitatīvā noteikšana, rezultātu toksikoloģiskā
novērtēšana
Neatliekamās palīdzības principi, ķirurģijas
pamatnostādnes

x
x

Pirmās palīdzības sniegšana akūtās situācijās

x

Laboratorijas tehnika – ķīmijas laboratorijās un
aptiekā lietojamie trauki, ierīces un aparāti, to
sagatavošanas un izmantošanas metodes

x

Ķīmijas laboratorijās un aptiekā veicamās
manipulācijas – svēršana, šķīdināšana, karsēšana,
žāvēšana, kristalizācija, destilācija, ekstrakcija,
titrantu gatavošana un titrēšana

x

Vispārīgā un neorganiskā ķīmija, neorganiskās
zāļu vielas un to izmantošana farmācijā

x

Organiskā ķīmija, organisko vielu daudzveidība,
to atdalīšanas, attīrīšanas un struktūras analīzes
metodes

x

Zāļu vielu sintēzes principi

x

Organiskās zāļu vielas un to izmantošana
farmācijā

x

Analītiskā ķīmija, ķīmiskās un instrumentālās
analīzes metodes, to izmantošana zāļu vielu
kvalitatīvai un kvantitatīvai analīzei

x

Zāļu formu tehnoloģija, zāļu formas, to
gatavošanas teorētiskie pamati, gatavošanas
metodes aptiekā un ražošanā atbilstīgi Labas
ražošanas prakses prasībām

x

Zāļu vielu nesaderība aptiekas zāļu formu
tehnoloģijā

x

Farmācijas ķīmija, zāļu formu analīze, zāļu
kvalitātes kontrole

x

Starptautiskas zāļu klasifikācijas sistēmas, to
struktūra un raksturojums

x

Informācijas veidi par zālēm un informācijas
avotu vērtējums

x

Zāļu reklāma, to reglamentējošie likumdošanas
normatīvie akti

x

Zāļu vielu iedarbības mehānismi
Zāļu farmakoloģiskā darbība un nevēlamās
blakusparādības

x
x

Zāļu lietošanas indikācijas, kontrindikācijas,
blaknes, to novēršanas iespējas

x

Zāļu saderība un nesaderība, mijiedarbība, zāļu
nepareizas lietošanas sekas, to novēršana

x

Medicīnisko un veselības aprūpes preču klāsts
aptiekā, to uzglabāšana

x

Augu un dzīvnieku bioloģija, augu un dzīvnieku
valsts pārstāvju izmantošana farmācijā

x

Farmakognozija, augu aktīvās vielas, to darbība
un mijiedarbība

x

Ārstniecības augi, to drogu sagatavošana,
analīzes metodes, lietošana

x

Uztura bagātinātāji, to sastāvs, lietošanas
ieteikumi un piesardzība

x

Homeopātiskās zāles, to gatavošanas
pamatprincipi un lietošanas īpatnības

x

Profesionālo darbību reglamentējošie
normatīvie akti

x

Zāļu laba izplatīšanas prakse zāļu lieltirgotavā un
aptiekā

x

Zāļu ievešanas un izvešanas kārtība Latvijā

x

Zāļu marķēšanas noteikumi un prasības lietošanas
instrukcijai

x

Recepšu veidlapu noformējuma prasības

x

Zāļu cenu veidošanas principi, t.sk.
kompensējamo

x

Narkotisko un psihotropo vielu un zāļu aprites
kārtība un stingrās uzskaites prasības
farmaceitiskās darbības uzņēmumos

x

Zāļu iegādes izdevumu kompensācijas kārtība

x

Zāļu reģistrēšanas noteikumi

x

Veselīga dzīvesveida pamatprincipi

x

Farmaceitiskās aprūpes pamatprincipi

x

Slēgta tipa aptieku darba specifika (slimnīcas
farmācija)

x

Farmakoekonomikas pamatprincipi

x

Veterinārfarmaceitiskā likumdošana

x

Aptiekas grāmatvedības pirmdokumentu
noformēšanas prasības

x

Farmaceitiskās darbības uzņēmumu
komercdarbības pamatprincipi

x

Darba tiesības un darba aizsardzības prasības

x

Profesijas standarta izstrādes darba grupas sastāvs:
Asoc.prof. Vija Eniņa, Rīgas Stradiņa universitāte (RSU), Farmācijas fakultātes dekāns
Inese Ozoliņa, Medicīnas profesionālās izglītības centrs, vecākā eksperte
Asoc.prof. Ilze Bārene, RSU Zāļu formu tehnoloģijas katedras vadītāja
Docente Renāte Medne, RSU Farmācijas ķīmijas katedras vadītāja
Anna Vītola, RSU Zāļu formu tehnoloģijas katedras docente
Edita Romāne, RSU Zāļu formu tehnoloģijas katedras docente
Sigita Čulkstena, Latvijas Farmaceitu biedrības valdes locekle, Dzirciema aptiekas vadītāja
Anita Liberte, iAptieka, projektu vadītāja
Dace Ķikute, Latvijas farmaceitu biedrības viceprezidente, Ķeguma aptiekas vadītāja
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