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Biologické testování značených protilátek

q

Ošetřovatelské problémy u pacientů při zátěžových testech
v rámci perfuzní scintigrafie myokardu

q

Seminom a sarkoidóza – komplikace hodnocení léčebné
odpovědi pomocí 18F-FDG PET/CT

q

Společenské rubriky

Journal Nuclear Medicine is published quarterly (March, June, September, December). It is a periodical intended
for all professionals in the field of nuclear medicine. It publishes editorials, reviews, original papers, book reviews,
abstracts of selected journals, case reports, interesting images, reports from scientific congresses, information
from the Czech Society of Nuclear Medicine and particular departments, historical articles and other matters of
interest from the field. Subscriptions are published in Czech and Slovak.
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