Radiofarmaceutická sekce
České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP
Vás srdečně zve na

XLII. pracovní den radiofarmaceutické sekce
II. informace

Vážené kolegyně, vážení kolegové,
předáváme

Vám

podrobné

informace

k blížící

se

vzdělávací

akci

radiofarmaceutické sekce České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP. Veškeré
informace zveřejňujeme současně na webových stránkách ČSNM (www.csnm.cz).
Termín akce:

22. září 2021

Místo konání:

Konferenční centrum ÚJV Husinec - Řež

Zahájení akce:

středa 22. 9. 2021 v 10 hodin, registrace od 9 hodin

Registrační poplatek:

400 Kč (bude vybírán v hotovosti při registraci)

Přihláška:

elektronicky přes webový formulář na stránkách:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfAPdROaBZ
SGm3pfQ3wT6fT_AaM1iNIVM5u-xv0-HjoTdjTlQ/viewform

Prosíme všechny účastníky o potvrzení účasti (přihlášením přes formulář) z důvodu
zajištění potvrzení o účasti a občerstvení.

Doprava do Řeže:

cesta není nijak výrazněji komplikovanější než u akcí
pořádaných např. v Lékařském domě nebo hotelu ILF



z Masarykova nádraží v Praze jede osobní vlak každou

vlakem:

půlhodinu (8:42; 9:12; 9:42) -> zastávka Řež. Poté už jen
stačí přeběhnout po lávce přes Vltavu (viz obrázek)


autobusem:

autobus č. 371 jede z Kobylis od zastávky metra C
(8:20; 9:40) -> zastávka Husinec Řež závod



autem:

po dálnici D8 (exit 1 Klecany) nebo silnici 608. Cíl:
Husinec – Řež, Hlavní 130
Pozor. Možnost parkování v blízkosti konferenčního centra
je omezená !

Program:

9.00 – 10.00

registrace

10.00 – 10.15

zahájení

10.15 – 11.55

odborný program

11:55 – 12.45

přestávka s občerstvením

12.45 – 14.15

odborný program

14.15 – 14.45

plenární schůze RF sekce ČSNM

14.45 – 15.00

coffee break

15.00 – 17.10

odborný program

17.10 – 17.15

zakončení

Aktivní účast:

Odborná sdělení včetně abstraktů zasílejte na e-mail:
rfsekce@gmail.com

Abstrakty přednášek zasílejte v následujícím formátu: písmo Courier New, velikost
12, řádkování 2, formát A4, rozsah by neměl přesáhnout 1,5 rukopisné strany.
Souhrny odborných sdělení budou zveřejněny v časopisu Česká a slovenská
farmacie.
Na místě bude k dispozici PC (MS PowerPoint), projekční plátno, dataprojektor a
ozvučení.
Součástí odborného programu bude plenární schůze radiofarmaceutické sekce
ČSNM a přestávky na kávu a občerstvení.
Potvrzení o účasti včetně bude registrovaným účastníkům vydáváno během akce.
Kontakt na organizátory: Mgr. Igor Tichý a PharmDr. Kateřina Žilková
e-mail: rfsekce@gmail.com, telefon: 518 601 472
V rámci akce budou dodržována všechna aktuálně platná protiepidemická opatření a
nařízení.
Těšíme se na setkání s Vámi a vyzýváme všechny k účasti.

Organizační výbor akce
srpen 2021

