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Vzdělání 

2003 -           Specializace v oboru veřejné lékárenství 

1994 - 1998 Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové  
 

    

Praxe 

Od 2004 -  Lékárna U Hedviky  

 2013 - spoluvlastník subjektu Lékárna U Hedviky s.r.o., provozující 2 lékárny 

 2012 - vedoucí lékárník v lékárně U Hedviky Kamenický Šenov, odborný zástupce pro 

lékárny U Hedviky Kamenický Šenov a Žandov  

 2004 - 2011 - vedoucí lékárník  a odborný zástupce v lékárně U Hedviky Žandov 

1998 - 2003 - Lékárna U českého lva Roudnice nad Labem - lékárník asistent 

 

Česká lékárnická komora 

 od 2013 - členka Pracovní skupiny ČLnK pro nakládání s odpady, projekt "Vdechněte 

inhalátorům nový život", 

 od 2012 - garant ČLnK pro akce celoživotního vzdělávání,   

 2011 - tvorba stavovského odznaku, 

 od 2011 - hlavní manažerka  projektu "Lékárnice jsou také maminky" 

 2009 - 2011 členka Pracovní skupiny ČLnK "Změny odměňování lékárenské péče" 

 od 2008 - členka Pracovní skupiny pro celoživotní vzdělávání 

 od 2007 - členka Představenstva České lékárnické komory  

  

    

 Další 

 

 bez politické angažovanosti včetně místní samosprávy 

 z lékárnické rodiny: matka lékárnice, dlouholetá předsedkyně OSL Česká Lípa, majitelka 2 

lékáren, manžel lékárník 

 absolventka kurzu Rozvoj manažerských kompetencí pracovníků lékáren (2012) 

 dosažení proplacení všech neoprávněných ořezů VZP  

 

Motivace pro založení spolku 

 

  

Přestože moje maminka byla jako majitelka lékárny v počátcích členkou GML, ztratila postupem 

času v tuto organizaci důvěru a členství v GML ukončila. Provozovatelská organizace, která by 

skutečně hájila zájmy její lékárny, jí však chyběla. V době, kdy jsem se stala členkou představenstva 

ČLnK, bylo do vedení komory zvoleno také několik zástupců GML, včetně jeho předsedy. Způsob, 

kterým přistupovali tito členové komory k rozhodnutím představenstva, k informacím, které na 

jednáních představenstva získali, či ke svým povinnostem člena představenstva, mě odradil od 

jakékoli spolupráce s GML v té době i do budoucna.  

O potřebě nové provozovatelské organizace jsem ale přesvědčena několik let. Rozhodnutí založit ji 

ve mně vykrystalizovalo v lednu 2015, kdy nejenže GML nevyjednalo na jednání s VZP žádnou 

změnu ve prospěch lékáren oproti návrhu pojišťovny, ale navíc se při žádosti o nové plné moci pro 

dohadovací řízení pro rok 2016 ohánělo usnesením sjezdu, které se snažilo zneužít ve svůj prospěch.  

 

Budu velmi ráda, když se k nám přidají jak provozovatelé lékáren, tak lékárníci, kteří nejsou 

provozovateli, a budou s námi hájit čest a zájmy naší zdravotnické profese a z POLPu se tak stane 

silná a respektovaná organizace.   
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