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Lista congreselor și manifestărilor medicale aprobate 

 

Astellas Pharma Romania 

la data Mai 2023 

 

Astellas susține educația și instruirea profesioniștilor din domeniul sănătății (PDS) la nivel 

global, inclusiv comunicarea celor mai recente informații prezentate în cadrul congreselor 

naționale și internaționale. 

Organizațiile medicale (ODS) eligibile pot trimite aplicații pentru acordarea unor granturi pentru 

a susține participarea PDS la congresele menționate mai jos. Dacă doriți să trimiteți o aplicație 

de grant pentru un eveniment medical educațional sau altă manifestare medicală, care nu se 

regăsește în această listă, vă rugăm să consultați condițiile din formularul de aplicare. 

Prin fiecare cerere de grant pot fi sponsorizați maxim 10 PDS. Organizația medicală este 

eligibilă să primească granturi pentru participarea PDS la congrese de 2 ori în fiecare an fiscal 

(din aprilie până în martie), pentru fiecare arie terapeutică. În prezent, ariile terapeutice 

susținute de Astellas Pharma România sunt: 

• Oncologie 
• Hematologie 

• Nefrologie 

• Urologie 

• Imunologie (inclusiv Transplant) 

 
Informații suplimentare despre modalitatea de acordare a granturilor pot fi accesate aici. 

 
 
 
 
 

 

Evenimente locale 

Fondurile pentru granturi sunt disponibile atât pentru participarea virtuală, cât și fizică (cu 

cheltuielile asociate pentru transport/cazare) pentru congresele locale (naționale), inclusiv, 

dar fără a fi limitate la: 

• Congresul SNOMR 

• Congresul SRROM 

• CONFER 

• Congresul Național de Urologie ROMURO 

• Conferința Națională a Asociației Române de Chirurgie Hepato - Bilio - Pancreatică și 
Transplant Hepatic 

• ROMTRANSPLANT 

• NEFRODIAB 

• Congresul Național de Nefrologie 

 

https://www.astellasgrants.com/
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Evenimente internaționale 

Fondurile pentru granturi sunt disponibile numai pentru participarea virtuală la congrese 

internaționale (în afara țării), inclusiv, dar fără a fi limitate la: 

• ERA-EDTA 

• EAU 

• AUA 

• IUGA 

• SIU 

• EUGA 

• ESOT 

• ILTS 

• ATC 

• ASCO 

• ASO GU 

• ESMO 

• ESTRO 

• EHA 

• ASH 

 

 
Dacă aveți întrebări despre această listă, vă rugăm să contactați applications.ro@astellas.com 

mailto:applications.ro@astellas.com

