
16. KONFERENCE
SPOLEČNOSTI RADIAČNÍ ONKOLOGIE, BIOLOGIE A FYZIKY

� 10.–11. června 2021
� kongresové centrum hotelu Pyramida, Praha 6 (V případě zhoršených epidemiologických podmínek proběhne konference online.)

Organizátoři: Společnost radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP 

Vzdělávací akce je pořádána dle Stavovského předpisu ČLK č. 16
Účast bude hodnocena kredity v rámci systému celoživotního vzdělávání ČLK

Odborný garant: doc. MUDr. Renata Soumarová, přednostka Kliniky onkologie 
a radioterapie, LF UK a FN KV

O záštitu nad konferencí byli požádáni: 

J. Prausová, předsedkyně České onkologické společnosti ČLS JEP
M. Doležel, předseda Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky ČLS JEP
P. Arenberger, ředitel FN Královské Vinohrady



Cílem konference je především výměna zkušeností 
a skloubení klinické praxe a výzkumu 

v oblastech radiační onkologie, fyziky a biologie.

AKTIVNÍ ÚČAST
Prosíme autory, aby se k aktivní účasti hlásili v rámci registrace na www.srobfkonference.cz.  
Přihláška k aktivní účasti obsahuje: název příspěvku, jména, příjmení a pracoviště všech 
autorů a e-mail prvního autora. Je nutné ji zaslat do 31. 3 .2021

Přijaté příspěvky budou prezentovány ve formě přednášky nebo posteru.

Čas určený pro přednášku je 15 min., prezentace prosíme pouze v MS PowerPoint. 
Postery budou vystaveny po celou dobu konference, maximální velikost 1 m (šířka) × 
1 m (výška). Oficiálními jazyky konference jsou čeština, slovenština a angličtina.

REGISTRACE
Registrujte se on-line na www.srobfkonference.cz. Registrační poplatek ve výši 1.500,- Kč 
musí být uhrazen nejpozději do 30. 4. 2021 na základě zálohové faktury, která Vám bude 
zaslána na základě vyplněné přihlášky na Vámi uvedený email. Registrační poplatek 
hradí všichni účastníci (s výjimkou aktivních účastníků). Poplatek je možné hradit i na 
místě v hotovosti nebo platební kartou, výše tohoto poplatku uhrazeného v hotovosti 
pak činí 2.000,- Kč.

STORNO PODMÍNKY
Storno přihlášky je možné pouze písemně (e-mailem), a to nejpozději 30 dní před 
zahájením akce. Pozdější storno přihlášky bohužel není možné z provozních důvodů 
akceptovat a účastník nemá v tomto případě právo na vrácení poplatku.

Ubytování je zajištěno přímo v hotelu Pyramida, případně v hotelu Lindner, Praha 6, 
Strahovská. Rezervace on-line v rámci registračního formuláře

Definitivní program bude k dispozici na webových stránkách akce, na www.srobf.cz 
a bude součástí kongresové tašky, kterou obdrží každý přihlášený účastník

SEKRETARIÁT KONFERENCE
MUDr.Jana Mádlová, MBA, tel.: 222 711 411, e-mail: jana@medworld.cz

Organizací akce byla pověřena agentura Medworld

PROGRAM

Čtvrtek 
12.00-20.00 h

Multidisciplinární 
onkologická léčba, 
satelitní sympozia

Pátek 
9.00–14.00 h

 Zevní radioterapie
 Brachyterapie
 Radiační fyzika a biologie


