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 În 19 mai 2022 va avea loc cea de a VI-a ediție a evenimentului „Gala Elitelor Medicale”, cea 
mai prestigioasă manifestare medicală din țara noastră. Ediția din acest an se va desfășura în 
Bistrița, la Villa Franca. Evenimentul este organizat de brandul Ziar Medical, în parteneriat cu Con-
siliul Județean Bistrița-Năsăud, Spitalul Județean de Urgență Bistrița și în colaborare cu entități 
private din România și străinătate.

 Gala Elitelor Medicale este un eveniment care a evoluat an de an: a început în 2016 ca o 
reuniune locală a elitelor medicale clujene, iar în 2017 și 2018 a adunat la Cluj-Napoca medicii de 
top din întreaga Transilvanie; în 2019 a trecut la nivelul următor, la Târgu-Mureș, unde au venit 
elitele medicale din întreaga țară, Republica Moldova și Ungaria; în 2020, din cauza pandemiei, 
Gala s-a suspendat; ediția din 2021 s-a desfășurat la Baia Mare, având o anvergură națională / 
transfrontalieră.

 Evenimentul din 2022 va fi primul cu participare internațională, fiind prezenți invitați care 
provin din peste 10 țări europene. Pe perioada galei vor avea loc o serie de conferințe medicale, 
susținute de experți din domeniu, pe diferite patologii și teme de actualitate.
 
 Pe lângă prezentările susținute de distinși lideri ai comunității medicale și academice din 
România și Europa se vor organiza mese rotunde, prezentări și demonstrații de tehnologii medicale, 
iar în încheiere se decernează premiile de excelență celor mai merituoși exponenți ai lumii medicale.

 Gala creează oportunități pentru participanți, de a prezenta și împărtăși experiențe, a explora 
noi direcții, de a se angaja în dezbateri alături de profesioniști din sectorul medical. La eveniment 
vor fi prezenți: medici, farmaciști, asistenți medicali, cadre universitare, societăți medicale private, 
oficialități, oameni de afaceri, jurnaliști și reprezentanți ai asociațiilor de pacienți.

 Scopul acestei reuniuni medicale de anvergură este de a evidenția și aprecia excelența și profe-
sionalismul din domeniul medical. Premianții vor fi răsplătiți pentru constanța eforturilor, calitatea 
cercetării și actului medical și nu în ultimul rând pentru devotamentul lor față de pacienți. Organi-
zatorii își doresc să continue creșterea acestui eveniment în viitor, având ca obiectiv realizarea 
alături de GALĂ a celor mai importante conferințe medicale din estul Europei.
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CATEGORII DE PREMII 
1. Premiul pentru excelență în medicină;
2. Performanță și inovație în domeniul medical;
3. Educație și cercetare în domeniul medical;
4. Premiul pentru întreaga activitate medicală;
5. Premiul pentru management și dezvoltare medicală;
6. Premiul pentru profesionalism în asistență medicală;
7. Cea mai bună echipă de urgență;
8. Cea mai bună echipă/secție spitalicească;
9. Cel mai bun medic de familie
10. Premiul pentru cea mai dinamică societate medicală
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