Radiofarmaceutická sekce
České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP

Vás srdečně zve na

XLI. Pracovní dny radiofarmaceutické sekce
II. informace
Vážené kolegyně, vážení kolegové,
Předáváme Vám podrobné informace k organizaci letošních pracovních dnů radiofarmaceutické
sekce České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP. Veškeré informace zároveň zveřejňujeme
na stránkách ČSNM.
Termín akce:

22. – 24. května 2019

Místo konání:

Hotel Luna – Kouty u Ledče nad Sázavou

Zahájení akce:

středa 22. 5. 2019 ve 14 hodin, registrace od 12 hodin

Kontakt na organizátory:

radiofarmaceutická sekce ČSNM
e-mail: rfsekce@gmail.com

Předběžný program:

22. 5. 2019

23. 5. 2019

24. 5. 2019

12.00 – 14.00

registrace, oběd

14.00

zahájení

14.15 – 17.00

odborný program

18.00 – 19.00

večeře

19.00 – 21.00

neformální „workshop“ na aktuální téma

9.00 – 12.00

odborný program

12.00 – 13.30

oběd

13.30 – 17.30

odborný program, edukativní blok

18.00 – 19.00

večeře

19.30 – 24.00

společenský večer

9.00 – 12.00

odborný program

12.00

zakončení, oběd

Do odborného programu konference bude zařazen speciální samostatný „edukativní blok“, věnovaný
problematice použití

68

68

Ge/ Ga generátoru s přihlédnutím na první praktické zkušenosti s jeho použitím.

Účast je bezplatná (v rámci registračního poplatku).

Součástí odborného programu budou přestávky na kávu a občerstvení, firemní sdělení, posterové
prezentace a výstava dodavatelů pro nukleární medicínu, laboratorní techniku a dalších.
Odborný program:

konferenční sál hotelu Luna

Výstava firem:

salonky hotelu Luna

Účastnické poplatky:

Časná registrace (do 31. 3. 2019):
členové ČSNM a SSNM:

VŠ 550,- Kč; SŠ 350,- Kč

ostatní:

VŠ 650,- Kč; SŠ 450,- Kč

Pozdní registrace (od 1. 4. 2019):
členové ČSNM a SSNM:

VŠ 650,- Kč; SŠ 450,- Kč

ostatní:

VŠ 750,- Kč; SŠ 550,- Kč

čestní členové ČSNM: bezplatná registrace
Platba převodem na účet. Po odeslání přihlášky obdržíte potvrzující e-mail
s platebními údaji (celková částka, číslo účtu, variabilní symbol).
V případě neúčasti na akci se účastnický poplatek nevrací.
Přihláška:

Pro účastníky z řad odborné veřejnosti (mimo odborné firmy) elektronicky přes
webový formulář na stránkách: https://goo.gl/forms/oo2c7lb0KstJVvJR2
Odkaz je rovněž uveden na stránkách ČSNM (www.csnm.cz).

Aktivní účast:

Abstrakty odborných sdělení v rozsahu max. 400 slov (bez hlavičky), členěné do
oddílů: Úvod – Metodika – Výsledky – Závěr, vyplňte do šablony, která je rovněž
ke stažení na stránkách ČSNM (www.csnm.cz) a odešlete na emailovou adresu
sekce: rfsekce@gmail.com do 31. 3. 2019.
„Posterová sekce“ – prezentace pouze v elektronické podobě (MS PowerPoint).
Souhrny odborných sdělení budou zveřejněny v časopisu Česká a slovenská
farmacie.
Na místě bude k dispozici PC (MS PowerPoint), diaprojektor a ozvučení.

Ubytování:

Jednolůžkové a dvoulůžkové pokoje hotelu Luna.
Cena ubytování:
2 noci

1 noc

dvoulůžkový pokoj

1977 Kč

1149 Kč

jednolůžkový pokoj

2695 Kč

1508 Kč

Cena je uvedena vždy za jednu osobu.
V případě dvoulůžkového pokoje platí při plném obsazení pokoje.

Kapacita jednolůžkových pokojů je omezená.
V ceně ubytování je zahrnut 3x oběd a nápojový balíček v případě ubytování
na 2 noci (2x při ubytování na 1 noc).
V případě konkrétního požadavku na spolubydlícího na dvoulůžkovém pokoji,
uveďte jeho jméno v přihlášce.
Přihlášky firem:

přihlášky účastníků firem a jejich firemní (popř. i odborná) sdělení prosíme zasílat na
e-mail: rfsekce@gmail.com

Doporučená témata odborného programu:


radiofarmaka pro diagnostiku a terapii (výzkum, výroba, příprava, klinické využití)



kontrola jakosti radiofarmak



technická problematika



radiační ochrana



organizační, metodické a ekonomické aspekty



varia

Potvrzení o účasti včetně kreditních bodů pro kontinuální vzdělávání bude registrovaným účastníkům
vydáváno během akce.
Těšíme se na setkání s Vámi, vyzýváme všechny k účasti (především aktivní) a samozřejmě přivítáme
jakékoliv připomínky, podněty a návrhy.

únor 2019

Rada radiofarmaceutické sekce ČSNM

