PharmDr. JARMILA SKOPOVÁ
Adresa: Pětidomky 625, 471 54 Cvikov
Narozena: 1958
E-mail: skopova@polp.cz
Vzdělání
1986 Specializace v oboru lékárenství (tehdejší 1. atestace)
1983 Rigorózní zkouška
1977 - 1982 Farmaceutická fakulta Univerzity Karlovy, Hradec Králové, obor
klinická farmacie
Praxe
Od 1993 -

Lékárna U Zlatého hada Cvikov, provozovatelka samostatné lékárny
jako fyzická osoba
1992 - 1993 - OÚNZ Česká Lípa - lékárna 040110 Cvikov, vedoucí lékárník
1983 - 1986 - OÚNZ Česká Lípa - lékárna 040110 Cvikov, zástup za vedoucího
lékárníka
1982 - 1983 - OÚNZ Česká Lípa - lékárna nemocnice s poliklinikou v České Lípě,
lékárník asistent
Česká lékárnická komora
 od 2011 - členka Revizní komise ČLnK
 od 2007 - předsedkyně OSL Česká Lípa
 1999 - 2002 členka Představenstva OSL Česká Lípa
Další
 Od 2007 - zastupitelka města Cvikova, 2007- 2013 členka městské rady
 2009 - 2010 členka pracovní skupiny pro vzdělávací program PACE 2010
 2008 - 2010 členka komise „Kulatý stůl pro budoucnost financování
zdravotnictví“ v rámci zdravotnické reformy
 2004 lékárnická stáž ve Švýcarském kantonu St.Galen (vedoucí skupiny, kooperace
Libereckého kraje)
Motivace pro založení spolku
Brzy po založení GML jsem se stala členkou této provozovatelské organizace
v dobré víře, že bude hájit zájmy samostatných lékáren, tedy i mé. Během času jsem
se ale opakovaně setkávala se způsoby jednání této organizace, které jsem
považovala zprvu za nešťastné, později za naprosto nepřijatelné. To vyústilo v mé
rozhodnutí po událostech sjezdu ČLnK v roce 2007 z GML vystoupit. Další dění mě
jen utvrzovalo v tom, že mé rozhodnutí bylo správné. Velmi ale postrádám
organizaci, na kterou bych se mohla spolehnout, že bude skutečně usilovat o ochranu
ekonomických podmínek pro odborně kvalitní provozování samostatných lékáren a
ne jen proklamovat jakési sliby. Přímým impulsem k rozhodnutí založit novou
provozovatelskou organizaci byla žádost o plnou moc, kterou rozeslalo v lednu 2015
GML. Nemohu přeci udělit plnou moc někomu, ke komu jsem ztratila důvěru.
Neudělat nic je ale také špatně. Prosím, přidejte se k nám, ať jste provozovatelé
samostatných lékáren nebo jejich zaměstnanci. Obhajovat podmínky pro práci
lékárníka jako odborníka v oblasti léčiv a provozování lékáren jako zdravotnického
zařízení je přeci naším společným zájmem.

