Radiofarmaceutická sekce
České společnosti nukleární medicíny ČLS JEP
ve spolupráci s Oddělením nukleární medicíny
Nemocnice Kyjov

Vás srdečně zvou na

XLIII. 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:

18. – 20. května 2022

Místo konání:

Hotel Strážnice

Zahájení akce:

středa 18. 5. 2022 ve 13 hodin

Registrace:

středa

12.00 – 18.00 hod

čtvrtek

8.00 – 17.30 hod

Kontakt na organizátory: Radiofarmaceutická sekce ČSNM
e-mail: rfsekce@gmail.com

Záštitu nad akcí převzal:
Ing. Mgr. Lubomír Wenzl
ředidel Nemocnice Kyjov a poslanec Parlamentu ČR
Předběžný program:
18. 5. 2022

12.00 – 18.00

registrace

13.00 – 13.15

zahájení

13.15 – 18.00

odborný program

19.00 – 21.00

prohlídka ONM Nemocnice Kyjov
(pro zájemce)

19. 5. 2022

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
v hotelu Stráţnice

20. 5. 2022

8.00 – 12.00

odborný program

12.00

zakončení akce

Odborný program: konferenční sál v 1. patře hotelu Stráţnice
Součástí odborného programu budou přestávky na kávu a občerstvení, firemní
sdělení a výstava dodavatelů pro nukleární medicínu, laboratorní techniku a dalších.
Výstava firem:

salonky v přízemí hotelu Stráţnice

Účastnické poplatky:

Časná registrace (do 10. 4. 2022):
členové ČSNM a SSNM: VŠ 700,- Kč; SŠ 500,- Kč
ostatní:

VŠ 800,- Kč; SŠ 600,- Kč

Pozdní registrace (od 11. 4. 2022):
členové ČSNM a SSNM: VŠ 800,- Kč; SŠ 600,- Kč
ostatní:

VŠ 900,- Kč; SŠ 700,- Kč

čestní členové ČSNM a SSNM:

zdarma

členové ČSNM a SSNM nad 70 let:

zdarma

Platba převodem na účet. Po přihlášení vyčkejte prosím na potvrzující mail.
Následně Vám bude zaslána zálohová faktura se všemi údaji k platbě.
V případě neúčasti na akci se uhrazený účastnický poplatek nevrací.
Registrace zrušená v době kratší neţ 1 týden 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://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScd2_UL13P6sadrqc
Owb7zeH6CGwmQmDhmk4hXyQGed2bBNOg/viewform
nebo na stránkách ČSNM: www.csnm.cz.

Přihlášky firem:

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

Potvrzení o účasti bude registrovaným účastníkům vydáváno během akce.
Aktivní účast:

Odborná sdělení včetně abstraktů zasílejte do 10. 4. 2022
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.

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

Ubytování:

V přihlašovacím formuláři (viz výše) lze zvolit ubytování v místě
konání akce – hotelu Stráţnice, popř. si můţe účastník sám
zajistit ubytování jinde ve městě nebo blízkém okolí.
Hotel Stráţnice:
1 noc

2 noci

Jednolůţkový pokoj:

1230,- Kč

2460,- Kč

Dvoulůţkový pokoj:

1580,- Kč

3160,- Kč

Ceny jsou uvedeny za celý pokoj. Při vyuţití dvoulůţkového
pokoje uveďte při přihlášení jméno spolubydlícího. V případě
nevyplnění jména bude spolubydlící doplněn organizátory (dle
kapacity hotelu). Cena bude rozúčtována mezi oba spolubydlící.
Pozor ! Kapacita jednolůţkových pokojů je omezená. Při
obsazení dvoulůţkového pokoje pouze jednou osobou je třeba
uhradit celou částku za 2L pokoj.
Parkování:

zdarma u hotelu Stráţnice

Stravování:

restaurace v přízemí hotelu Stráţnice
Oběd ve čtvrtek 19. 5. 2022 je zahrnut v ceně.
Stravenky budou k dispozici při registraci (výběr ze 2 jídel)

Společenský večer: čtvrtek 19. 5. 2022 od 19.00 hod v prostorách hotelu Stráţnice
Raut, ţivá cimbálová hudba a diskotéka.
Účast je zpoplatněna částkou 100,- Kč
Doprovodný program:


středa 18. 5. 2022 – prohlídka ONM Kyjov s drobným
občerstvením. Přeprava autobusem zajištěna – rezervace v rámci
přihlašovacího formuláře



čtvrtek 19. 5. 2022 moţnost vyhlídkové plavby po Baťově kanále
(dle počtu zájemců) – rezervace v rámci přihlašovacího formuláře



skanzen Stráţnice - muzeum vesnice jihovýchodní Moravy
(www.skanzenstraznice.cz) – individuálně



zámek Stráţnice (www.nulk.cz/pro-navstevniky/zamek) individuálně



Zámecké sklepy Stráţnice (www.zameckesklepy.cz) –
individuálně



výlety na kole podél Baťova kanálu nebo v okolí Stráţnice –
půjčovna kol a elektrokol přímo v hotelu
(www.pucovnakolstraznice.cz) – individuálně



vinotéka Botur Stráţnice – prodej vína, moţnost řízené
degustace, prohlídka sklepních katakomb (www.botur.cz)
- individuálně

Akce bude probíhat v souladu s protiepidemickými opatřeními, platnými v době
konání konference.
Těšíme se na setkání s Vámi a vyzýváme všechny k účasti (především aktivní).

Členové organizačního výboru akce:

Mgr. Igor Tichý
PharmDr. Kateřina Ţilková
PharmDr. RNDr. Jiří Štěpán, Ph.D.

Radiofarmaceutická sekce ČSNM
leden 2022

