Pokyny pro účastníky XXII. sympozia klinické farmacie René Macha
(20.–21. 11. 2020)
Místo konání
• Virtuální (online) forma sympozia.
• Virtuální web: https://skfrm.gcon.cz/.
• Většina obsahu virtuálního webu se zobrazí až po Vašem přihlášení na tento virtuální web.
Přihlášení na virtuální web sympozia
• Pro přihlášení na web (login) použijte e-mail, který jste zadali při registraci na sympozium a zadejte jej
vpravo nahoře.
• Systém poté na Váš e-mail zašle vygenerované heslo, které si budete po prvním přihlášení moci změnit.
• Pro hladký průběh doporučujeme provést první přihlášení ještě před akcí, aby byl čas odstranit případné
technické potíže.
• Systém nedovolí, aby byl jeden účastník současně přihlášen z více počítačů nebo mobilních zařízení,
automaticky budete z jednoho z nich odhlášeni.

Potíže s přihlášením na web
• Při potížích s přihlášením na virtuální web nás kontaktujte
sympoziumKF@faf.cuni.cz, popř. zašlete sms na telefon: +420 739 488 263.
• Obratem se Vám budeme snažit pomoci.

preferenčně

přes

e-mail:

Živé vysílání
• Do živého vysílání (virtuální sál) můžete vstupovat pouze po předchozím přihlášení.
• Přednášející, kteří budou vstupovat do diskuzí vzdáleně, obdrží samostatné instrukce.
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Odborný program
• Odborný program včetně bloků e-DRBY I, II; „live“ diskuzí u posterů I, II; obou workshopů a minisympozií
bude přístupný všem registrovaným účastníkům sympozia. Program bude možno zhlédnout i v režimu offline (maximálně do 22. 12. 2020).

• Po celou dobu virtuálního sympozia můžete diskutovat přes tlačítko „diskuze“ (forma chatu). Každý do ní
může kdykoliv vstoupit (položit otázku či reagovat v probíhající diskuzi).
• Do záložky „Otázky“ jsou automaticky přepsány otázky, které k dané prezentaci padly v rámci živého
vysílání.
• Všechny přednáškové bloky povedou přesedající, kteří budou mimo jiné sledovat Vaše dotazy a v rámci
diskuzí po každém sdělení je předávat přednášejícím.

2

Program v pátek 20. 11. 2020
• Oficiální zahájení sympozia se uskuteční v pátek ve 13:00 hod. Těšit se můžete na zdravice hostí.
• K dispozici je kompletní program.
• Další detaily jsou na https://skfrm.gcon.cz/ nebo www.faf.cuni.cz/SympoziumKF2020/.
• Páteční odborný program sympozia začne již v 9:00 hod. bloky e-DRBY I a e-DRBY II. Tyto dva bloky jsou
letos volně přístupné všem registrovaným účastníkům.
Program v sobotu 21. 11. 2020
• Sobotní odborný program bude zahájen v 8:30 hod.
• Workshopy (sobota 15:30–17:00 hod.) jsou přístupné všem registrovaným účastníkům sympozia. Všichni
obdrželi podklady k domácí přípravě. Pokud někomu podklady chybí, jsou ke stažení v záložce „Program“,
popř. nás kontaktujte přes sympoziumKF@faf.cuni.cz. Výběr workshopu, kterého se zúčastníte, závisí na
Vás. V průběhu workshopu se budete moci do diskuze zapojit formou chatu.
Posterové prezentace
• Autoři si vedle tradičních plakátových sdělení připravili také krátkou videosekvenci, která upozorní
na nejdůležitější výstupy z prezentované problematiky.
• V pátek odpoledne a sobotu dopoledne také poběží dva bloky „live“ diskuzí u posterů.

Prezentace partnerů sympozia
• Partneři sympozia se s Vámi rádi setkají v rámci virtuálních výstav, do kterých budete moci vstoupit po
přihlášení na virtuální web. Dotazy bude možno pokládat přes chat.
• Součástí prezentace partnerů jsou tři minisympozia.
Konverzace mezi účastníky sympozia
• Virtuální web umožňuje také konverzaci mezi jednotlivými účastníky sympozia.
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Potvrzení o úhradě účastnického poplatku
• Děkujeme všem za včasnou bezhotovostní úhradu účastnického poplatku. Doklady o zaplacení
účastnického poplatku Vám budou postupně rozesílány e-mailem.
Body do kontinuálního vzdělávání ČLnK
• Akce je zařazena do kontinuálního vzdělávání ČLnK.
• Doba Vaší účasti na akci bude monitorována a k získání bodů je nutno sledovat daný blok programu
alespoň 75 % času (on-line a off-line sledování se sčítají). Do času programu se počítají i odborné diskuze.
• Pro tyto účely je program rozdělen na čtyři bloky, za které jsou body přidělovány.
1. e-DRBY: 7 bodů (pod číslem 20792);
2. Přednášky pátek: 11 bodů (pod číslem 20793).
3. Přednášky sobota: 11 bodů (pod číslem 20794).
4. Workshopy: 4 body (pod číslem 20795).
• Jednotlivé bloky přednášek včetně diskuzí, bloky e-DRBY I, II, posterové prezentace, minisympozia
a workshopy budou zpřístupněny na webu sympozia do 22. 12. 2020.
• Body do kontinuálního vzdělávání Vám budou dle Vaší účasti na virtuálním sympoziu připsány na kartu
člena ČLnK pravděpodobně na začátku ledna 2021.
Potvrzení o účasti (certifikáty)
• Pro zájemce budou certifikáty o účasti na sympoziu k dispozici v elektronické formě. Každý účastník
obdrží po akci e-mail s odkazem, na kterém si bude moci e-certifikát stáhnout. E-maily s odkazem budou
rozeslány až po 22. 12. 2020, do kdy je možné v režimu off-line sledovat jednotlivá sdělení.
V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat
a sympoziumKF@faf.cuni.cz nebo telefonicky +420 739 488 263.

e-mailem

na

malyj@faf.cuni.cz

Programový a organizační výbor sympozia
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