


Žurnāls «Veselība»
Pirmais veselīga dzīvesveida žurnāls Latvijā, kas iznāk jau 58 
gadus!

Iznāk: reizi mēnesī.
Tirāža: 14 700
Abonenti: 3400* (TNS, gads 2017.)
Vidējais auditorijas lielums: 54 000* (TNS, gads 2017.)

• Žurnālā uzsvars uz medicīnu – speciālistu un mediķu praktiskiem
padomiem un skaidrojumiem.

• Tikai pamatota un iepriekš pārbaudīta informācija. Jaunākie medicīnas
nozares notikumi un pētījumi Latvijā un pasaulē. Aktuāla informācija
par slimību profilaksi un ārstēšanu.

• Veselīgā uztura speciālistu viedokļi un informācija par produktiem, ko
ikdienā lietojam, veselīgas receptes, pētījumi par uzturu, gudra pircēja
ceļvedis.





IDEJA
Uzzināt un pateikties tiem ginekologiem, kas profesionāli strādā un nesavtīgi
rūpējas par savām pacientēm ar padomu, palīdzību un pieredzi.

VIZIJA

Katrai sievietei jābūt savam ārstējošam ārstam – ginekologam, uz kuru var paļauties
dzīves visatbildīgākajos brīžos, jo no viņa profesionalitātes ir lielā mērā atkarīga ne
tikai sievietes veselība, bet arī viņas bērnu veselība. Tāpēc nereti izskan uzskats, ka
labu ginekologu ir grūti atrast. Turklāt tam jābūt ne tikai savas nozares
profesionālim, bet arī iejūtīgam un saprotošam cilvēkam, jo ginekologs, iespējams, ir
visdelikātākā medicīnas profesija. Akcijas ietvaros meklēsim tos, kurus par
pašaizliedzīgu darbu mīl pacientes un par profesionalitāti augstu novērtē kolēģi.

MĒRĶIS

Latvijas iedzīvotājiem piedāvāt pacientu novērtēto labāko ginekologu sarakstu,
sarīkot ārstiem svētkus, godināt viņus, apsveikt un pateikties par to, ka Latvijas
iemīļotākais ginekologs ir ne tikai savas nozares profesionālis, bet arī iejūtīgs un
saprotošs cilvēks, kas ir ne mazāk svarīgs nosacījums veiksmīgas ārstēšanās rezultāta
sasniegšanai.

AKCIJA



AKCIJAS NORISES 
PLĀNS

Norises laiks

2017. gada novembris – 2018.gada janvāris 

Akcijas izsludināšana

2017. gada novembris

Vēstuļu iesūtīšana vai balsošana www.mfd.lv un www.veselība. lv 
mājas lapās – spec. balsošanas tabulā

no 2017. gada novembra 

Vēstuļu apkopošana

līdz 2017.gada 31.decembrim

Noslēguma pasākums un vieta

2018.gada 18.janvāris,pkst.18:00, Splendid Palace

DALĪBNIEKI

Latvijas labāko ginekologu nominanti, 
MFD Veselības grupas un 

žurnāla «Veselība» pārstāvji,
Latvijas ginekologu asociācijas 
pārstāvji, Veselības ministrijas 

pārstāvji, mediji, sponsori, 
atbalstītāji, u.c.

DALĪBNIEKU 
SKAITS: 
200-250

http://www.mfd.lv/
http://www.veselība/


AKCIJAS SADARBĪBAS PARTNERI



IZVIRZĪTĀS NOMINĀCIJAS

«Mans labākais 
ginekologs»

Kurzemē

«Mans labākais 
ginekologs»

Zemgalē

«Mans labākais 
ginekologs»

Vidzemē

«Mans labākais 
ginekologs»

Latgalē

«Mans labākais 
ginekologs»

Rīgā un Rīgas reģionā   

MFD Veselības grupas  
iemīļotākais ginekologs

Pašvaldības 
specbalva



Izvirzītie kvalitātes kritēriji 
nominētajam ārstam 

ginekologam!

❖ Derīgs sertifikāts ginekoloģijā un
dzemdniecībā

❖ Ir reģistrēts attiecīgā darba vietā

❖ Nav pārkāpumu profesionālajā
darbībā



Kāpēc atbalstīt akciju?
Veicot ieguldījumus un atbalstu šī projekta organizēšanā, jūsu uzņēmums parādīs sabiedrībai, ka
atbalsta Latvijas ginekologus un novērtē viņu ieguldīto darbu pacientu aprūpē, vēl jo
vairāk atbalsta tiešām zinošus un profesionālus speciālistus, kurus novērtē ne vien pacienti,
bet arī kolēģi. Ārstus, kuri savu darbu veic ar vislielāko atbildības sajūtu un sasniedz cerētos
rezultātus.

Atbalstot šo akciju, arī jūsu organizācija tiks ierindota to uzņēmumu vidū, kas atbalsta
sabiedrībai nozīmīgas vērtības, līdz ar to tiks veicināta uzticamību jūsu organizācijai.

Atbalstot šo projektu, šī akcija palīdzēs veidot Latvijas iedzīvotāju izpratni par šīs
profesijas nozīmīgumu, vairos cieņu pret visiem mediķiem – arī ārstiem ginekologiem un
vecmātēm, kas pašaizliedzīgi strādā sabiedrības labā.



Paldies par uzmanību!


