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Vážené kolegyně, vážení kolegové,  

dovolte, abychom Vás i letos pozvali k účasti na tradiční „BRNĚNSKÝ DEN KLINICKÉ FARMACIE“, který je v pořadí již devátý. 
Letošní ročník se koná v konferenčních prostorách Farmakologického ústavu LF MU v Brně. Účastníkům, kterým nebude 
možné se akce zúčastnit osobně, bude umožněno virtuální připojení. Účast na konferenci je bezplatná a je podmíněna 
řádnou registrací.

Odborný program konference je věnován „Novým strategiím ve farmakoterapii a Personalizované terapii“. Cílem 
konference je podat účastníkům informace, které významnou měrou přispějí ke zkvalitnění profesní činnosti. Konference bude 
zařazena v centrální evidenci vzdělávacích akcí České lékárnické komory a bude ohodnocena kredity dle platných předpisů. 

   Těšíme se na Vaši účast

      Za programový výbor     

PharmDr. Šárka Kozáková, MBA 
PharmDr. Kateřina Horská, Ph.D.
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Všeobecné informace

Místo konání Masarykův onkologický ústav 
Žlutý kopec 7, 656 53 Brno

Registrační poplatky Kč 150,- vč. 21 % DPH 
V registračním poplatku je zahrnuto vstupné na konferenci, občerstvení v průběhu akce, oběd a DPH. 
Proforma fakturu obdržíte v potvrzovacím e-mailu. Platba převodem je možná do 6. února 2020.

Akreditace Konference bude ohodnocena kredity České lékárnické komory dle platných předpisů.  
Certifikáty se budou vydávat po ukončení konference na registraci účastníků.

Konferenční materiály Při registraci obdržíte konferenční set, jmenovku a další informační materiály.

Parkování Vzhledem k omezené kapacitě parkovacích míst v okolí Masarykova onkologického ústavu, doporučujeme 
účastníkům, aby využili možnost parkování v přilehlých ulicích MOU (ul. Lerchova, ul. Barvičova, Mendlovo nám.)

Oběd  Je zajištěn pro účastníky konference dne 13. února 2020. Cena za oběd je zahrnuta v registračním poplatku.
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