
Scrisoare de intenție 

 

Subsemnata Dr. Florian Andrada, medic primar pneumolog, prin prezenta îmi exprim intenția de a 

candida la funcția de membru în Comitetul Secțiunii de Bronhologie al Societății Române de 

Pneumologie. 

Cum motivez această intenție? 

Din anul 2007 practic zi de zi bronhoscopie, ajungând la un număr de peste 4000 de bronhoscopii. În 

tot acest timp am participat la cursuri și workshopuri în țară dar și în străinatate, mai ales în domeniul 

bronhoscopiei intervenționale. 

Din anul 2014 sunt Coordonatorul Compartimentului de Endoscopie Bronșică din cadrul Spitalului 

Clinic Municipal Oradea. Ce am reușit eu să fac în această perioadă scurtă: introducerea la nivelul 

serviciului meu a unei proceduri de lucru standardizate, în care colaborăm în echipă medic curant-

bronholog-asistent de bronhologie, formarea unui mic „tumor board” în cazul pacienților cu 

neoplasm bronhopulmonar prin cooptarea colegilor oncologi, anatomopatolog, specialist în îngrijiri 

paliative. De asemenea, am format o echipă cu colegii mei din secția de ATI, astfel încât am început 

să practicăm bronhoscopie în sedare și unele tehnici de bronhologie intervențională-crioterapie, 

dezobstrucții bronșice. Am reușit să cresc rata de confirmare a cancerului bronhopulmonar prin 

bronhoscopie la peste 90%. 

Ce îmi propun ca membru? 

Nu trebuie să vă spun eu - bronhoscopia este principala metodă de diagnostic a cancerului 

bronhopulmonar. Statisticile dar și practica noastră de zi cu zi ne arată un aspect îngrijorător. 

Cancerul bronhopulmonar este pe primul loc ca incidență între toate tipurile de cancer, este „cel mai 

urât cancer” și din păcate în creștere. Deci vom avea și mai mult de lucru în viitor. La nivel de țară ne 

confruntăm cu multe dificultăți: bronhoscopiști puțini, insuficientă dotare. De aceea, ca membru voi 

promova necesitatea unui „lobby” în care să implicăm și colegii de alte specialități, la nivelul 

autorităților locale, centrale, asociații de pacienți, ONG privind aceste aspecte. 

Pentru colegii tineri voi susține și mă voi implica în continuarea organizării de workshopuri și 

manifestări științifice pe tematica bronhoscopiei diagnostice și intervenționale. Tot pentru ei, dar nu 

numai, voi susține revigorarea paginii Secțiunii de Bronhologie de pe siteul SRP prin publicarea de 

articole de specialitate, cazuri clinice și, de ce nu, a unui forum cu întrebări, răspunsuri. 

Date referitoare la experiența și activitatea mea sunt anexate în CV alăturat. 

Vă mulțumesc,                                                                                                                                              

Andrada Florian 


