Radiofarmaceutická sekce
České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP
ve spolupráci s oddělením nukleární medicíny
Nemocnice Havlíčkův Brod

Vás srdečně zvou na

XLII. pracovní dny radiofarmaceutické sekce
II. informace
Váţené kolegyně, váţení 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:

20. – 22. května 2020

Místo konání:

Hotel Slunce – Havlíčkův Brod

Zahájení akce:

středa 20. 5. 2020 ve 14 hodin, registrace od 12 hodin

Registrace:

středa 12.00 – 18.00 hod
čtvrtek 8.00 – 17.30 hod
pátek

Kontakt na organizátory:

8.00 – 10.00 hod

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

Záštitu nad akcí převzali:
Mgr. Jan Tecl, MBA
senátor a starosta města Havlíčkův Brod

Mgr. David Rezničenko, MHA
ředidel nemocnice Havlíčkův Brod

Předběžný program:

20. 5. 2020

12.00 – 14.00

registrace, oběd

14.00 – 14.30

zahájení

14.30 – 18.00

odborný program

19.00 – 23.00

neformální posezení s kvízem a
ochutnávkou pivovaru Chotěboř

21. 5. 2020

22. 5. 2020

Odborný program:

8.00 – 12.00

odborný program

12.00 – 13.30

oběd

13.30 – 17.30

odborný program

19.00 – 24.00

společenský večer s rautem a ţivou hudbou

8.00 – 12.00

odborný program

12.00

zakončení, oběd, prohlídka ONM

konferenční sál v 1. patře hotelu Slunce

Do odborného programu konference bude zařazen speciální samostatný „edukativní blok“, věnovaný
problematice terapie pomocí alfa zářičů.
Součástí odborného programu budou přestávky na kávu a občerstvení, firemní sdělení, posterové
prezentace a výstava dodavatelů pro nukleární medicínu, laboratorní techniku a dalších.
Výstava firem:

salonky v 1. patře hotelu Slunce

Účastnické poplatky:

Časná registrace (do 31. 3. 2020):
členové ČSNM a SSNM:

VŠ 550,- Kč; SŠ 350,- Kč

ostatní:

VŠ 650,- Kč; SŠ 450,- Kč

Pozdní registrace (od 1. 4. 2020):
členové ČSNM a SSNM:

VŠ 650,- Kč; SŠ 450,- Kč

ostatní:

VŠ 750,- Kč; SŠ 550,- Kč

čestní členové ČSNM a SSNM:

zdarma

členové ČSNM a SSNM nad 70 let:

zdarma

Jednodenní účast:
středa

čtvrtek

pátek

členové ČSNM a SSNM – VŠ:

150,- Kč

250,- Kč

150,- Kč

členové ČSNM a SSNM – SŠ:

100,- Kč

150,- Kč

100,- Kč

ostatní – VŠ:

200,- Kč

300,- Kč

200,- Kč

ostatní – SŠ:

150,- Kč

250,- Kč

150,- Kč

Platba převodem na účet: 35-7938320227/0100; variabilní symbol: 202005, do poznámky uvést jméno a
organizaci.
V případě neúčasti na akci se uhrazený účastnický poplatek nevrací.
Registrace zrušená v době kratší neţ 3 týdny před zahájením je bez nároku na vrácení registračního
poplatku.
Přihláška:

pro účastníky z řad odborné veřejnosti (mimo odborné firmy) elektronicky přes
webový formulář na stránkách: https://forms.gle/n3hUDjrRLy5U9pu49
nebo na stránkách ČSNM: www.csnm.cz, po přihlášení (moţnost bezplatné
registrace na webu).
Po odeslání přihlášky obdrţíte potvrzující e-mail s platebními údaji (celková částka,
číslo účtu, variabilní symbol).

Aktivní účast:

Odborná sdělení včetně abstraktů zasílejte do 31. 3. 2020 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
„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), projekční plátno, dataprojektor a
ozvučení.

Ubytování:

Kaţdý účastník si zajišťuje sám. Rezervace ubytování v následujících hotelích
(platí do 30. 4. 2020, heslo: RADIOFARMAKA):
Hotel Slunce
tel. 569 496 200
mobil: 724 945 871
https://www.hotelslunce.com/nabidka-ubytovani/#pata-form
Hotel Brixen
tel. 569 040 716
mobil: 727 853 859
https://www.brixenhotel.cz/rezervace
Ubytování objednávejte přímo v uvedených hotelích bez rezervačních agentur!
Další moţnosti ubytování – dle vlastního výběru v hotelích a penzionech
v Havlíčkově Brodě (bez domluvené rezervace).

Parkování:

zdarma u hotelu Slunce

Stravování:

restaurace v přízemí hotelu Slunce – stravenky moţno zakoupit při registraci
(výběr ze 2 menu)

Společenský večer:

čtvrtek 21. 5. 2020 od 19.00 hod v prostorách hotelu Slunce
účast je zpoplatněna částkou 300,- Kč

Doprovodný program:  ochutnávka pivovaru Chotěboř + zábavný kvíz - středa 20. 5. 2020 od 19.00 hod
 moţnost

vyhlídkových letů za zvýhodněnou cenu, popř. nácvik golfových

dovedností – letiště Havlíčkův Brod - individuálně po všechny 3 dny
 prohlídka

oddělení nukleární medicíny – individuálně v pátek 22. 5. 2020

odpoledne
 výstava

obrazů manţelů Bartůškových - po všechny dny v prostorách hotelu

Slunce

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 vyuţití)



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 a vyzýváme všechny k účasti (především aktivní).
Členové organizačního výboru akce:

PharmDr. Adam Čepa, Ph.D.
PharmDr. Kateřina Ţilková
Mgr. Igor Tichý
Ing. Ivan Kuţelka
Bc. Tünde Alexandra Vomáčková

leden 2020

