SROBF 10

10. KONFERENCE
SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY

HRADEC KRÁLOVÉ
20. - 21. června 2014

10. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky

Organizátoři
Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP
Nadace Východočeská onkologie

Vzdělávací akce je pořádaná dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
Účast bude hodnocena kredity v rámci systému celoživotního vzdělávání ČLK
Odborný garant: Prof. MUDr. Jiří Petera, Ph.D.,
Předseda výboru SROBF ČLS JEP
Přednosta Kliniky onkologie a radioterapie, LF UK a FN Hradec Králové

Patronát
O záštitu nad konferencí byli požádáni
J. Vorlíček, předseda České onkologické společnosti ČLS JEP
J. Petera, předseda Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP
R. Prymula, ředitel FN Hradec Králové
M. Červinka, děkan LFUK Hradec Králové
L. Franc, hejtman Královéhradeckého kraje

Odborný program
Cílem konference je výměna zkušeností z klinické praxe a výzkumu v těch oblastech
radiační onkologie, fyziky a biologie, které jsou v současné době v popředí zájmu.
Pozornost bude věnována především níže uvedeným tématům.
20. června 2014

21. června 2014

Pátek 09:00 -17:00
•

Zevní radioterapie

•

Brachyterapie

•

Radiační fyzika a biologie

Sobota 09:00 -13:00
•

Multidisciplinární onkologická léčba

10. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky
Aktivní účast
Vyzýváme autory, aby se k aktivní účasti hlásili v rámci registrace na www.srobf.cz.
Přihláška k aktivní účasti obsahuje: název příspěvku, jména, příjmení a pracoviště
všech autorů a e-mail prvního autora.

Nabídnuté příspěvky & Sborník
Autoři přijatých příspěvků budou vyzváni, aby zaslali plný text včetně obrazové
dokumentace (CD nebo e-mail). Struktura: název, autoři, pracoviště, úvod, materiál a
metody, výsledky, diskuse, závěr. Formát: text MS Word česky, slovensky nebo
anglicky; obrázky TIF, rozlišení min 300 DPI; grafy MS Excel nebo obrazový formát.
Přijaté příspěvky budou prezentovány ve formě přednášky nebo posteru. Příspěvky
budou uveřejněny v plném znění v elektronickém sborníku konference (ISBN).

Prezentace & Jazyk
Čas vymezený pro přednášku je 15 min, prezentace pouze v MS PowerPoint.
Postery budou vystaveny po celou dobu konference, maximální velikost 1 m (šířka) x
1.5 m (výška). Oficiálními jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

Registrace
Registrujte se on-line na www.srobf.cz, případně poštou, faxem nebo e-mailem.
Registrační poplatek 1200,- Kč poukažte na účet 2107695999/2700 (Uni Credit
Bank), VS 21000***. Povinné koncové trojčíslí variabilního symbolu bude každému
přihlášenému účastníku přiděleno po přihlášení v potvrzovacím mailu. Bez
variabilního symbolu nebude platba zaregistrována. Registrační poplatek hradí
všichni účastníci (kromě aktivních účastníků). Doklad o zaplacení bude vyžadován
při prezenci - ústřižek poukázky nebo výpis o bank. převodu. V případě úhrady
poplatku firmou potvrzení, že firma souhlasí s úhradou. Registrační poplatek hrazený
na místě je 1700,- Kč. Storno poplatků lze provést písemně nejpozději 14 dní před
zahájením akce.

Důležitá data
Registrace – aktivní účast
Registrace – pasivní účast
Příspěvek v plném znění
Ubytování

nejpozději 31. března 2014
nejpozději 31. března 2014
nejpozději 30. května 2014

Rezervaci hotelu si účastníci zajistí individuálně.

Definitivní program
Program konference bude k dispozici na www.srobf.cz a www.lfhk.cuni.cz/onkol a bude
rozeslán všem registrovaným v květnu 2014

10. konference Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky
Místo konání konference: Nové Adalbertinum, Velké náměstí 32, 500 01
Hradec Králové. E-mail recepce@noveadalbertinum.cz
Sekretariát konference
Zdena Václavíková
Klinika onkologie a radioterapie
Fakultní nemocnice Hradec Králové
Sokolská 581
500 05 Hradec Králové
tel. +420 495 834 615
fax +420 495 832 081
e-mail vaclavikova@fnhk.cz
web www-lfhk.cuni.cz/onkol

UBYTOVÁNÍ
Nové Adalbertinum***
1 lůžkový pokoj
2 lůžkový pokoj

1200 Kč
1400 Kč

tel.: 495 063 111
fax: 495 063 405
e-mail: recepce@noveadalbertinum.cz

