
Kandidáti do revizní komise České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP

Mgr. Barbora Kováčová, Ph.D. Klinický farmaceut v přípravě − Oddělení klinické farmacie
Fakultní  nemocnice  Plzeň  od  2015  doposud,  předtím
doktorandské  studium  na  Farmaceutické  fakultě
v Bratislavě  v oboru  Farmakologie,  2  roky  praxe
ve farmaceutické společnosti a 3 roky ve veřejné lékárně.

Nový kandidát do volených orgánů ČOSKF ČLS JEP

Jak si představuji svoji práci ve výboru
společnosti, pro společnost?

Činností  v revizní  komisi  bych  se  ráda  spolupodílela  na
aktivitách  České  odborné  společnosti  klinické  farmacie  a
přispěla tak k dalšímu rozvoji našeho oboru.

PharmDr. Lucie Schrabalová 
(Khýnová) 

Klinický farmaceut − Oddělení klinické farmacie Ústřední
vojenské  nemocnice  −  Vojenské  fakultní  nemocnice  v
Praze  od  2012  doposud),  předtím  3  roky  praxe
v nemocniční lékárně, člen revizní komise České odborné
společnosti klinické farmacie ČLS JEP.

Co dělám pro ČOSKF ČLS JEP? Jak se 
podílím na práci pro společnost?

Administrátor  a  redaktor  webu  ČOSKF  od  ledna  2018,
příprava nového vzhledu webových stránek společnosti a
zlepšení jejich funkčnosti,  školitel stáží pro farmaceuty v
předatestační přípravě.

Jak si představuji svoji další práci ve 
výboru společnosti, pro společnost?

Pokračovat  ve  výše  zmíněných  aktivitách,  aktivně  se
podílet na přípravě vzdělávacích akcí.



PharmDr. Kristýna Pechandová, Ph.D. Klinický  farmaceut  –  Nemocnice  Strakonice,  a.s.  od  roku
2015 doposud, předtím 8 let praxe jako manažer klinického
výzkumu, 3 roky praxe v nemocniční lékárně VFN v Praze a
jako  asistent  -  pedagog  1. Lékařské  fakulty  UK  na
Farmakologickém ústavu

Nový kandidát do volených orgánů ČOSKF ČLS JEP.

Jak si představuji svoji práci ve výboru
společnosti, pro společnost?

Vznik České odborné společnosti klinická farmacie ČLS JEP
považuji  za významný krok pro naši  profesi,  pro její  další
růst a utváření se. Chtěla bych se spolupodílet na rozvoji
klinické farmacie, na vytváření standardů, metodiky práce
klinických  farmaceutů  a  také  na  dalším  směrování  naší
společnosti jako člen revizní komise ČOSKF ČLS JEP. Věřím,
že má práce bude užitečná a podnětná pro celou odbornou
společnost.

PharmDr. Jitka Rychlíčková, Ph.D.
Klinický farmaceut –  Masarykův onkologický ústav v Brně
od 2018. Předtím 4,5 roku na Oddělení klinické farmacie,
Nemocnice  Na  Bulovce.  Projektový  manažer  klinických
hodnocení – Regulatory Knowledge & Support Center. Od-
borný  pracovník  –  Farmakologický  ústav  Masarykovy
univerzity  v Brně.  Zahraniční  stáž:  St.  Luke’s  Episcopal
Hospital v Houstonu, USA.

Co dělám pro ČOSKF ČLS JEP? Jak se 
podílím na práci pro společnost?

Pro Českou odbornou společnost klinické farmacie jsem se
do ledna 2018 podílela na správě a aktualizaci webových
stránek  společnosti.  V  roce  2016  jsme zpracovávali  nové
rozvržení  celého webu a  v  průběhu následujících  měsíců
jsme optimalizovali jeho obsah a funkčnost. Dále jsem vedla
agendu  k  přístupu  do  registrované  části  stránek  a  řešila
individuální problémy s jejich fungováním. Zhruba polovinu
období  jsem také byla  pověřena psaním zápisů z jednání
výboru. Jako člen revizní komise jsem se rozhodla zúčastnit
většiny jednání včetně výjezdních zasedání.

Jak si představuji svoji další práci ve 
výboru společnosti, pro společnost?

Prezentace  ČOSKF  a  klinické  farmacie  lékařským  i
nelékařským  zdravotnickým  pracovníkům,  pregraduálním
studentům.  Rozvoj  aplikovaného  klinicko-farmaceutického
výzkumu. Rozvoj zahraniční spolupráce ČOSKF. 


