
Kandidáti do výboru České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP

PharmDr. Jana Gregorová Klinický farmaceut – vedoucí Oddělení klinické farmacie
 Nemocnice Na Bulovce v Praze od roku 2013 doposud,
na pozici  klinického farmaceuta  od roku  2010 do roku
2012,  předtím  13letá  praxe  v nemocniční  lékárně.
Předseda  České  odborné  společnosti  klinické  farmacie
ČLS JEP, člen Akreditační komise pro obor specializačního
vzdělávání  Klinická  farmacie,  člen  Vzdělávací  rady
farmaceutů  Ministerstva  zdravotnictví.  Odborný
pracovník  −  Ústav  farmakologie  2. Lékařská  fakulta  UK,
Praha od roku 2017.

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

Patřím  mezi  zakládající  členy  ČOSKF,  již  druhé  volební
období zastávám funkci předsedkyně společnosti; snažím
se  stále  směřovat  společnost  tak,  abychom  postupnými
kroky  dosáhli  toho,  že  klinickofarmaceutická  péče  bude
nedílnou a automatickou součástí našeho zdravotnického
systému. 
Jsem  autorem  koncepčních  a  metodických  dokumentů
společnosti.  Autorem a  spoluautorem výkonů klinického
farmaceuta  a  výkazu  činností  klinického farmaceuta  pro
ÚZIS.  Při  jejich  tvorbě  a  obhajobě  se  opírám  o  data
z vlastní  klinické  praxe,  která  tímto  dávám  společnosti
k dispozici. Jsem aktivním účastníkem vyjednávacích týmů
na MZ ČR, pojišťovnách, IPVZ, SÚKL atd.
Aktivně  se  podílím  na  nastavování  specializačního
a kontinuálního  postgraduálního  vzdělávání,  na  tvorbě
vzdělávacích  programů.  Jsem  garantem  a  lektorem
workshopů, které jako společnost pořádáme.
Prezentuji  společnost  na  odborných  akcích  dalších
odborných společností.

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

Pro  následující  období  bych  ráda  pokračovala  v  práci,
kterou jsem začala a kterou považuji za důležitou:
− zpřesnění legislativního ukotvení klinickofarmaceutické

péče, ukotvení kompetencí klinického farmaceuta;
− podpora  rozvoje  ambulantní  klinickofarmaceutické

péče a nastavení jejího hrazení;
− podpora  zájmu  farmaceutů  o klinickofarmaceutickou

péči;
− podpora  zájmu  farmaceutů  o  klinicky  orientovanou

péči;
− prezentace  výsledků  práce  ČOSKF  na  mezinárodní

úrovni;
− nastavení  spolupráce  ČOSKF  s některými

mezinárodními odbornými subjekty.



PharmDr. Jan Hartinger, Ph.D. Klinický  farmaceut  –  od  roku 2013  na  Oddělení  klinické
farmakologie  a  farmacie  Všeobecné  fakultní  nemocnice
v Praze.  Před  rokem  2013  pět  let  praxe  v nemocniční
lékárně (oddělení přípravy cytostatik a oddělení výdeje pro
veřejnost). Spolupráce především s Nefrologickou klinikou
a  II.  chirurgickou  klinikou  kardiovaskulární  chirurgie
Všeobecné  fakultnní  nemocnice  v  Praze.  Člen  ČOSKF,
České  nefrologické  společnosti,  ERA-EDTA  a  European
Society of Oncology Pharmacy (ESOP). Odborný asistent na
Farmakologickém ústavu 1. Lékařské fakulty UK (od roku
2015). Školitel v rámci specializačního vzdělávání v oboru
klinické farmacie.

Nový kandidát do volených orgánů ČOSKF ČLS JEP

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

Zkušenosti z preklinického a klinického výzkumu léčiv bych
rád použil pro rozvoj a směřování oboru klinické farmacie.
Rád  bych  pomohl  v zakotvení  a  navázání  spolupráce
s dalšími zdravotnickými odbornostmi a formálně upevnil
pozici klinického farmaceuta.

Mgr. Kateřina Langmaierová Klinický farmaceut − klinická praxe v oblasti ambulantní i
akutní  lůžkové  péče  od  roku  2014  doposud,  praxe  ve
veřejné  lékárně  od  roku  1998  doposud,  člen  výboru
České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP, člen
Akreditační  komise  pro  obor  specializačního  vzdělávání
klinická farmacie.

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

Podílím  se  na  tvorbě  podkladů  pro  výkaz  činnosti
klinického  farmaceuta  (spoluautor),  výkon  klinického
farmaceuta (spoluautor), metodických podkladů pro práci
klinického farmaceuta. Účastním se metodických jednání
se  státní  správou  a  zástupci  zdravotních  pojišťoven.
Podílím se lektorsky na některých workshopech odborné
společnosti.

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

Ve  výše  zmíněné  práci  bych  ráda  pokračovala,  ještě
nemáme „dobojováno“. Každá nemocnice by měla mít ve
svém týmu klinického farmaceuta, a  proto je třeba, aby
byly  nastaveny  v rámci  českého zdravotnického systému
pro náš obor adekvátní podmínky.



PharmDr. Alena Linhartová Klinický farmaceut – vedoucí Oddělení klinické farmacie
Thomayerovy nemocnice v Praze od roku 2013 doposud,
předtím  nemocniční  lékárník  –  praxe  10  let,  veřejný
lékárník  –  praxe  1  rok.  Člen  výboru  České  odborné
společnosti  klinické  farmacie  ČLS  JEP.  Člen  Akreditační
komise  pro  zajištění  odborné  praxe  v rámci  aprobační
zkoušky farmaceuta.

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

Koordinování  Pracovní  skupiny  ČOSKF  pro  podání  léčiv
sondou,  garance  a  lektorování  některých  workshopů
ČOSKF. Účast na běžné agendě výboru ČOSKF.

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

Moje motivace pro práci  ve výboru odborné společnosti
zůstává stejná  jako v  předchozím období  -  je  to  jednak
aktivní  účast  na  formování  rozvíjejícího  se  oboru  (tj.  na
aktivitách, jejichž výstupy ovlivňují naši každodenní praxi),
jednak  úzký  kontakt  se  zkušenými  kolegy.  V  případě
zvolení  bych  ráda  pokračovala  v  činnostech,  které
vykonávám nyní (viz výše).

PharmDr. Martina Maříková Klinický farmaceut – vedoucí Oddělení klinické farmacie
FN Hradec Králové od roku 2010 doposud, předtím 9 let
praxe  v nemocniční  lékárně,  3  roky  praxe  ve  veřejné
lékárně. Člen výboru České odborné společnosti klinické
farmacie  ČLS  JEP,  člen  Akreditační  komise  pro  obor
specializačního  vzdělávání  klinická  farmacie,  člen
Akreditační  komise pro zajištění  odborné praxe v rámci
aprobační  zkoušky  farmaceuta,  člen  Kurikulární  komise
FAF  UK  v Hradci  Králové.  Vedoucí  Subkatedry  klinické
farmacie IPVZ, Praha.

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

V ČOSKF  pracuji  od  jejího  založení,  nejprve  jako  člen
revizní  komise,  nyní  jsem  členem  výboru  společnosti.
Podílím  se  na  tvorbě  koncepčních  a  metodických
dokumentů,  účastnila  jsem  se  jednání  s MZ  a  dalšími
odbornými společnostmi. 
 Díky  své  roli  na  IPVZ  se  aktivně  podílím  na  přípravě,
organizaci a realizaci vzdělávacích akcí ve specializačním
i v kontinuálním  vzdělávání  v kontextu  zkušeností
z praxe.  Vedu  specializační  stáže,  jsem  odborným
garantem specializačních stáží a dalších vzdělávacích akcí.
Spolupracovala  jsem na tvorbě vzdělávacích  programů.
Podílela  jsem  se  na  tvorbě  Projektu  specializačního
vzdělávání  podpořeného  Evropským  sociálním  fondem
v Operačním  programu  Zaměstnanost.  Spolupracuji
s Farmaceutickou  fakultou  UK  v HK  na  tvorbě
vzdělávacího programu pregraduálního studia na základě
potřeb praxe.



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

Budu pokračovat ve výše uvedených činnostech. I nadále
bych  se  chtěla  podílet  na  rozvoji  a  emancipaci  oboru
klinická farmacie a jejím dalším začleňování do systému
zdravotní  péče  v ČR,  budu  se  podílet  na  přípravách
podkladů  pro  jednání  s MZ  a  dalšími  odbornými
společnostmi, přípravě vzdělávacích aktivit a specializační
přípravě.
Za  velmi  důležitou  pro  rozvoj  oboru  považuji  aktivní
spolupráci  s oběma  farmaceutickými  fakultami.  ČOSKF
se od doby svého vzniku stala emancipovanou odbornou
společností, velmi si vážím toho, že jsem byla u toho.

PharmDr. Irena Murínová Klinický farmaceut – vedoucí Oddělení klinické farmacie
 Ústřední  vojenské  nemocnice  –  Vojenské  fakultní
nemocnice v Praze od 2012 dosud, předtím 5,5 let praxe
v nemocniční  lékárně.  Člen  výboru  České  odborné
společnosti  klinické  farmacie  ČLS  JEP,  člen  Akreditační
komise  pro  obor  specializačního  vzdělávání  Klinická
farmacie.

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

Pokladník  ČOSKF;  Editor  výroční  zprávy  ČOSKF;
Koordinátor Pracovní skupiny pro ředění a podávání léčiv;
Lektor HIV workshopů.

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

V  následujícím  volebním  období  bych  ráda  pokračovala
v aktivitách, které jsem vykonávala doposud.
Když jsem v roce 2012 souhlasila  s  nabídkou kandidovat
do výboru  ČOSKF,  hlavním  důvodem  a  motivací  bylo,
že bych  ráda  pomohla  našemu  oboru  „při  vytváření
dobrého  a  tvárného  směru  jeho  budoucnosti“.  Jsem
přesvědčena, že cestu tímto směrem se nám daří doposud
prošlapávat.
Většina z nás je již na svých pracovištích pevnou součástí
multidisciplinárních týmů. Ještě nedávno však tomu takto
nebylo.  Zásadním  dílem  je  to  samozřejmě  šikovností
a erudicí  každého  individuálního  klinického  farmaceuta.
Svůj nemalý vliv však mají i  postupné legislativní změny,
vydávané a odbornou veřejností diskutované dokumenty,
prezentace  členů  společnosti  na  odborných  fórech,
rozšiřování povědomí o dostupnosti klinickofarmaceutické
péče  v ČR  nejen  mezi  zdravotníky,  ale  i  mezi  laickou
veřejností  atd.  Ve  všech  těchto  oblastech  bych
i v nadcházejících letech byla ráda přínosným členem týmu
výboru ČOSKF. 



PharmDr. Irena Netíková, Ph.D

Z vážných osobních důvodů nemůže 
kandidovat v tomto volebním 
období, ale zůstává odborným 
konzultantem ČOSKF ČLS JEP.

Klinický  farmaceut  −  vedoucí  Oddělení  klinické
farmakologie a farmacie Všeobecné fakultní  nemocnice
v Praze od roku 2013 doposud, vedoucí Oddělení klinické
farmacie  Nemocnice Na Bulovce v Praze od roku 2010 do
roku  2012,  předtím  11  let  praxe  v nemocniční  lékárně
VFN  v  Praze,  z toho  7  let  vedoucí  oddělení  přípravy
cytostatik.  Odborný  asistent  1. Lékařské  fakulty  UK  na
Onkologické  klinice  (od roku 2010)  a  Farmakologickém
ústavu (od roku 2013). Od 1990 do 1996 − Onkologická
laboratoř Onkologické kliniky  VFN a 1. Lékařské fakulty
UK. Vědecký sekretář České odborné společnosti klinické
farmacie ČLS JEP.

RNDr. Jiří Netočný Předseda  Sekce  klinické  farmacie  ČFS  ČLS  JEP  od  roku
1988  do  roku  2002,  spolupráce  s představiteli  ACCP
(American Colledge of Clinical Pharmacy). Od roku 2010
místopředseda  České  odborné  společnosti  klinické
farmacie  ČLS  JEP.  Zahraniční  zkušenosti:  stáže  –
Stockholm,  Linkoping  (nemocnice),  London  Northwick
Park Hospital NHS Trust. Současné pracovní aktivity: VZP
 Ostrava, odbor zdravotní  péče, analytik:  spotřeba léčiv
v širších souvislostech.

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

Účast na většině porad výboru ČOSKF. Aktivní při diskuzích
o  strategiích  rozvoje  KF.  Podíl  na  tvorbě  dokumentů
a na jednáních:  na  MZ  ČR,  zdravotních  pojišťovnách,
na ÚZIS, s Českou internistickou společností aj.

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

Uvědomuji  si  důležitost  a  nadále  budu  podporovat
rozšiřování klinické farmacie do ambulantní sféry. Chci při
tom využít  své  zkušenosti  a  také  kontakty  s praktickými
lékaři v Ostravě – jsem členem Společnosti všeobecného
lékařství,  účastním  se  jejich  seminářů,  spolupracuji
při nabídce některých témat.



PharmDr. Ivana Tašková Klinický  farmaceut  –  Oddělení  klinické
farmacie Psychiatrické  nemocnici  Bohnice  v  Praze  (od
2015  doposud),  absolvent  dálkového  studijního
programu  PG  Diploma  in  Clinical  Pharmacy  (Queen´s
University Belfast), předtím 3,5 roku praxe v nemocniční
lékárně  nemocnice  Mělník,  předseda  revizní  komise
České odborné společnosti klinické farmacie ČLS JEP.

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

Od podzimu 2017 jsem předsedkyně revizní  komise.  Má
práce  pro  společnost  spočívá  zejména  v revidování
dokumentů,  případně  realizací  překladů.  Podílím
se na přípravě některých vzdělávacích akcí. 

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

Ráda bych pro společnost pracovala i  v příštím volebním
období. V této práci vidím smysl a naplňuje mě, že takto
mohu  osobně  přispívat  k rozvoji  našeho  oboru,
a to pohledem  klinického  farmaceuta  pracujícího
samostatně  ve zdravotnickém  zařízení  jediného
specifického oboru − psychiatrie. 
Jako člen výboru společnosti se zapojím s chutí do všech
aktivit  a  pracovních úkolů,  které budou potřeba k tomu,
aby  naše  odborná  společnost  mohla  plnit  dobře  svou
funkci, tedy rozvíjet klinickou farmacii v ČR. Zejména bych
ráda přispěla k tomu, aby se rozrůstající členská základna
mohla lépe orientovat v problematice našeho oboru a byla
tak  více  zapojena  do  dění  v  něm  a  mohla  případně
podpořit výbor své společnosti v jeho aktivitách. Dále bych
se  ráda  podílela  v  rámci  své  specializace  na  vzdělávání
nejen našich členů, ale i zdravotníků jiných odborností tak,
 aby i  povědomí o klinické farmacii  bylo větší a obor byl
právoplatně  pozitivně  vnímán  i  ostatními  pracovníky
ve zdravotnictví. 


