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Po absolvování gymnázia vystudovala Fakultu dětského
lékařství UK v Praze Motole, nyní 2.LF UK. Promovala v roce
1990, poté nastoupila v roce1991 na Kliniku dětského a
dorostového lékařství 1.LF UK v Praze a několik let zde
pracovala, především na jednotce intenzivní a resuscitační péče,
od roku 1995 měla i úvazek asistenta 1. Lékařské fakulty UK.
Od roku 1997 provozuje zdravotnické zařízení a současně v
něm i vykonává činnost praktického lékaře pro děti a dorost,
provozuje ordinaci PLDD.
Po několikaleté práci pro profesní organizaci praktických
dětských lékařů byla v roce 2001 zvolena předsedkyní Odborné
společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP (OSPDL). Od
svého odchodu z kliniky vyučovala mediky v rámci
pregraduální přípravy v ordinaci PLDD a tuto činnost
vykonávala do roku 2004.
V roce 2004 a následně i v roce 2008 byla opět zvolena předsedkyní OSPDL, která má v
současnosti prakticky 1 200 členů. Současně vykonávala do roku 2009 funkci
místopředsedkyně profesní organizace Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR (
SPLDD).
Díky výkonu zmíněných funkcí je členkou mnoha poradních orgánů MZČR, spolupracuje na
přípravě mnoha odborných i legislativních materiálů, aktivně přednáší praktickým dětským
lékařům, podílí se autorsky na některých publikacích, zúčastnila se mnoha mezinárodních
kongresů. Pátým rokem přednáší medikům na 2.LF UK v Praze.
V roce 2004 byla zvolena do čela subkatedry praktického lékařství pro děti a dorost IPVZ
v Praze ( nově od roku 2011 přejmenováno na Katedru), podílí se na metodickém vedení
katedry a lektorsky se účastní vzdělávání PLDD. Je předsedkyní akreditační komise oboru
Praktický lékař pro děti a dorost.
V roce 2006 a následně v roce 2010 byla zvolena místopředsedkyní České vakcinologické
společnosti ČLS JEP. Věnuje se publikační a přednáškové činnosti v oblasti vakcinologie, od
roku 2010 byla zvolena místopředsedkyní Národní imunizační komise ČR – poradního sboru
MZČR. V roce 2007 byla zvolena členkou předsednictva ČLS JEP, do dalšího funkčního
období byla opět zvolena i v roce 2011.
MUDr.Hana Cabrnochová je vdaná, má čtyři děti narozené v roce 1988, 1997, 2001 a 2008.

