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MEGHÍVÓ 

a Richter Tudós Klubba 
és az azt követő fogadásra

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

A programváltozás jogát fenntartjuk.
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