
 
 
 
 
 

XVII. PRACOVNÍ DEN KLINICKÉ FARMACIE: 

Farmakoterapie infekčních onemocnění II. 

 

Termín:  Pátek 7. 6. 2013 od 9:00 do 15:30 h 

Místo: Lékařský dům (přednáškový sál), Sokolská 31, Praha 2 

Pořadatelé: Sekce klinické farmacie České farmaceutické společnosti ČLS JEP a Česká 
odborná společnost klinické farmacie ČLS JEP 

Organizační výbor: Mgr. J. Gregorová, PharmDr. A. Linhartová 

 

Akce bude zařazena do systému kontinuálního vzdělávání lékárníků ČLnK. 

 

Organizační pokyny: 

Přihlášky k účasti: 
Pro přihlášku k účasti využijte online formulář: 
https://amca.cz/coms-1.0/index.php/registration/xvii-pracovni-den-klinicke-farmacie. 

Účastnické poplatky: 
Člen ČFS nebo ČOSKF – úhrada poplatku do 4. 5. 2013:   500,- Kč 
Člen ČFS nebo ČOSKF – úhrada poplatku od 5. 5. 2013:   600,- Kč 
Nečlen ČFS nebo ČOSKF – úhrada poplatku do 4. 5. 2013:  600,- Kč 
Nečlen ČFS nebo ČOSKF – úhrada poplatku od 5. 5. 2013:  700,- Kč 
Student:         300,- Kč 
Aktivní účast:         bez poplatku 
Firemní prezentace (stánek, logo, banner v přednáškovém sále apod.): 7.000,- Kč 

Účastnický poplatek zahrnuje účast na vědeckém programu, sborník abstrakt, občerstvení 
během kávové přestávky a DPH. 

Úhradu účastnického poplatku proveďte na základě potvrzovacího e-mailu Vaší registrace. 

Storno poplatek: 
Při zrušení účasti do 4. 5. 2013 činí storno poplatek 20 %, při zrušení účasti od 5. 5. 2013 činí 
storno poplatek 100 %. Zrušení objednávky je možné pouze písemnou formou e-mailem, 
faxem nebo poštou na adresu sekretariátu konference. 



 
 
 
 
 
Aktivní ú čast: 
Pro přihlášku k aktivní účasti a vložení abstraktu využijte online formulář na následujícím 
odkazu: 
https://amca.cz/coms-1.0/index.php/registration_active/xvii-pracovni-den-klinicke-farmacie. 
Pokyny pro autory abstraktů jsou k dispozici níže. 
Přihlášky k aktivní účasti (vč. abstraktu) jsou přijímány do 30. 4. 2013. 

Sekretariát konference: 
AMCA, spol. s.r.o., Vyšehradská 320/49, 128 00  Praha 2 
Tel.: 221 979 351 
E-mail: amca@amca.cz 

Prezence účastníků: 
Pátek 7. 6. 2013 od 8:00 do 10:00 v místě konání akce. 

 

Pokyny pro autory abstraktů: 

Obecné zásady: 
• Písmo: Times New Roman, velikost 12, řádkování 1,15. 
• Rozsah: 1 – 4 stránky velikosti A4 (včetně literárních zdrojů). 
• Lze vložit i tabulky nebo grafy. 

Formát literárních zdroj ů: 
• Použité nebo doporučené informační zdroje budou citovány v souladu s normou ISO 690. 
• Podrobnosti viz elektronická příručka: 

http://is.muni.cz/do/rect/el/estud/prif/ps11/metodika/web/ebook_citace_2011.html. 

Dílčí pokyny pro jednotlivé typy sdělení: 
• Přehledová přednáška: „edukativní“ abstrakt včetně cíle sdělení, závěru a literárních 

zdrojů. 
• Ústní sdělení nebo poster – původní práce: úvod, cíl, metodika, výsledky, (diskuze), 

závěr, literární zdroje. 
• Ústní sdělení nebo poster – kazuistika: úvod, popis případu, řešení, diskuze, závěr, 

literární zdroje. 

Technické vybavení: 
• Přednášejícím bude k dispozici dataprojektor (prezentaci je třeba dodat na CD nebo USB 

flash disku). 


