
 

 
 

 

 

 

 

 

Participanți program Cardiologist of Tomorrow 2017 (ESC, Barcelona 2017) 

Pentru mine, Programul Cardiologist of Tomorrow a reprezentat o oportunitate multiplă. Mi s-a 

oferit, în mod gratuit, posibilitatea de a participa la Congresul European de Cardiologie de la 

Barcelona din acest an, acesta fiind unul dintre cele mai mari congrese de profil. De asemenea, 

mi s-a oferit oportunitatea de a avea calitatea de ESC Professional Membership, calitate ce mi-a 

conferit anumite facilități în timpul congresului, însă, cel mai important beneficiu, din punctul 

meu de vedere, este accesul gratuit la cele mai bune reviste de profil. Sesiunile speciale din cadrul 

congresului, dedicate tinerilor cardiologi, mi-au oferit dealtfel posibilitatea să cunosc alte 

persoane, să-mi lărgesc orizontul personal atât în privința cercetării fundamentale în sfera 

cardiologiei dar și noi abordări clinice și terapeutice din acest frumos domeniu în care mă 

specializez. Sper ca de anul viitor să pot participa cu lucrări la acest Congres și să fructific tot ce 

mi s-a oferit până în acest moment și mi se oferă de către Societatea Europeană de Cardiologie 

împreună cu Societatea Română de Cardiologie. Nu în ultimul rând doresc să transmit colegilor 

mei să se înscrie în aceste societăți și să aplice pentru cât mai multe programe oferite de către 

acestea” 

 

Dr. G. Târtea, Craiova, participant ESC Barcelona, 2017 

„Doresc să mulțumesc Societății Române de Cardiologie și Societății Europene de Cardiologie, 
pentru că prin programul Cardiologists of Tomorrow, mi-au oferit oportunitatea de a intra in inima 
Cardiologiei Europene, să-i simt pulsul, să ascult cu uimire și curiozitate cum bate ea în intreaga 
Europă ”  

 

Dr. L. Giurgiu, Timișoara, participant ESC Barcelona, 2017 

 



 

 

 

 

 

Bursa "Cardiologists of Tomorrow" a fost pentru mine o oportunitate deosebită de a 

participa la un congres european în care am învățat lucruri noi și am avut posibilitatea 

de a întâlni oameni noi. Cred că orice tânăr cardiolog, dornic de cunoaștere în 

domeniul cardiologiei ar trebui să aibă parte de o asemenea experiență plăcută și utilă. 

E cu totul aparte să vezi cum lucrează și ceilalți colegi cardiologi din alte țări. 

 

Dr. Luiza Dumitrof, participantă la Cardiologist of Tomorrow, ESC-Roma, 2016. 
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