Richter Tudós Klub november 21-én 16:00 órakor
ktatási épület
a Szegedi Tudományegyetem, Nagyo
zpontjában
– Szent-Györgyi Albert Oktatási Kö

richtertudosklub

Hallgasd meg az orvosi, gyógyszerészeti és tudományos szféra
aktualitásait az adott téma elismert szakértőinek tolmácsolásában!

BOGSCH ERIK:

Richter Gedeon –
Évszázados felelősséggel
az egészségért
Hogyan működik egy
ezer kutatót foglalkoztató
évszázados gyógyszercég?
Milyen innovációs tevékenységeket végez jelenleg a Globális 2500 listán
szereplő, egyetlen magyar
gyógyszeripari cég?

? ??

DR. ZACHER GÁBOR:

Mindennapi függőségeink

Mit jelent függőségben élni?
Sokat nézel sorozatot? Talán
Te magad is függő vagy?
Magyarország vajon hol áll
a függőség feketelistáján?

!!!

DR. VERES DÁNIEL:

Gyógyszerfejlesztés
2.0 – Mesterséges
intelligenciával
támogatott
sejtmodellezés a
megértés szolgálatában

Melyek a legnagyobb
kihívások jelenleg a
gyógyszerfejlesztésben?
Hogyan segíti a gyógyszerfejlesztést a mesterséges intelligencia?

Gyere el a Richter Tudós Klubra – hallgasd meg a válaszokat a neves szakértők
előadásain, tedd fel nekik a saját kérdéseidet is, és jelentkezz
a budapesti Richter látogatásra!
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MEGHÍVÓ
a Richter Tudós Klubba és az azt követő fogadásra

2018. november 21., szerda 16.00
PROGRAM
A Társaság 2004 óta rendezi meg a hazai orvosi
egyetemeken nagy érdeklődésnek örvendő Richter
Tudós Klub sorozatát. Az előadások célja egyrészt
az, hogy az orvosi, gyógyszerészeti tudományos
élet aktuális témáit az adott területek elismert szakemberei a résztvevőkkel megismertessék, másrészt,
hogy a Társaság tevékenységéről közelebbi képet
adjanak a hallgatóknak.
A Richter Tudós Klubot kiemelten ajánljuk az egyetemi hallgatók, a rezidensképzésen résztvevők,
valamint a fiatal gyakorló orvosok, családorvosok
és gyógyszerészek figyelmébe. Az előadásokon,
valamint az azt követő fogadáson a részvétel
ingyenes.
Reméljük, megtiszteli rendezvényünket, és az
elhangzottak új és értékes szakmai ismeretanyaggal
szolgálnak majd.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A részvételhez előzetes regisztráció szükséges.
Kérjük, részvételi szándékát jelezze Biacsics
Boglárkánál e-mailen a biacsicsb@richter.hu címen!

Bogsch Erik
elnök, Richter Gedeon Nyrt.
Richter Gedeon – Évszázados felelősséggel
az egészségért
Dr. Zacher Gábor
Mindennapi függőségeink
Dr. Veres Dániel
orvosigazgató, Turbine Kft.
Gyógyszerfejlesztés 2.0 – Mesterséges
intelligenciával támogatott sejtmodellezés
a megértés szolgálatában

HELYSZÍN
Nagyoktatási épület – Szent-Györgyi
Albert Oktatási Központ, I. emelet,
Ivánovics György terem
6720 Szeged, Dóm tér 13.

richtertudosklub
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