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Az orvostudomány legújabb
Tudományegyetemen

kutatási eredményei a Szegedi

Az orvostudomány számos különböz
területén feltárt legújabb eredmények
bemutatására és megbeszélésére nyílik lehet ség a részvev k számára a Szegedi
Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ által szervezett XV. SzentGyörgyi Napokon 2008. november 13. és 15. között.
Az eseményen többek között olyan témákat járnak körül a szakemberek, mint a különböz
máj-, nyel cs és hasnyálmirigy betegségek legaktuálisabb kérdései, a hazánkban
népbetegségnek számító allergiás betegségek b rgyógyászati kezelései vagy a
gyógynövények helye a bizonyítékokon alapuló orvoslásban. A Richter Tudós Klub
társrendezvény szervezésében továbbá szóba kerülnek a rákterápiában alkalmazott
hatóanyagok termelésének új lehetõségei, és a hazai gyógyszeripar K+F tevékenységének
európai versenyképessége is.

A három napos szakmai fórumon az orvosok számos továbbképz tanfolyamon vehetnek
részt, valamint átadásra kerül a Gyógyszerésztudományi Kar Aranyérme, a Novák István
pályadíj, valamint a Németh András Alapítvány, a Szegedi Gyógyszerészképzés
Fejlesztéséért Alapítvány és az Öregdiák Szövetség díja is.
Az immáron hagyományossá vált rendezvénysorozat kapcsán a szervez Karok vezet i
sajtófogadást tartottak 2008. november 13-án, csütörtökön, 14.00 órakor a SzentGyörgyi Albert Klinikai Központ Elnöki Hivatalának Tanácstermében.
A rendezvény id pontja: 2008. november 13-15. A részletes programot mellékelten csatoljuk.
További információ:
Bittner Péter
Heged s Mariann, PR referens

Privy Council Communications
Tel.: 06-20-665-0386
Szegedi Tudományegyetem
Tel.: 62-546-896
Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM
A Szegedi Tudományegyetemet, mint az ország egyik legnépszer bb fels oktatási intézményét évek óta a világ
legjobb 500 egyeteme között tartják számon. Az egyetemen közel 30 ezer egyetemi és f iskolai hallgató 68
egyetemi szak, 66 f iskolai szak, 27 szakirányú továbbképzés, illetve kiegészít képzés közül választhat,
valamint 18 doktori iskola m ködik. A Szegedi Tudományegyetemen 2219 oktató – köztük 18 akadémikus, 117
akadémiai doktor és 946 PhD fokozattal rendelkezik – felkészült munkája eredményeképpen kiemelked en
magas szinten folyik az oktatás, és nemzetközi szinten is elismert az intézmény kutatás-fejlesztési és innovációs
tevékenysége. Mindezeknek és az intézmény pezsg kulturális életének köszönhet en az egyetem a Dél-alföldi
régió és az ország egyik vezet kulturális, gazdasági és szellemi központja.

