SCRISOARE DE INTENENȚIE
Stimați colegi,

Subsemnata Adriana Socaci, medic primar pneumolog, formator in domeniul
pneumologiei-prevenirea și terapia tuberculozei, doctor în științe medicale, vă
adresez această scrisoare pentru a-mi exprima intenția de a candida la un nou
mandat pentru funcția de Președinte a secțiunii de Tuberculoză, din cadrul
Societății Române de Pneumologie.
De mai bine de 16 ani sunt implicată activ în programele inițiate de Societatea
Română de Pneumologie și Programul Național de Prevenire, Supraveghere si
Control al Tuberculozei (PNPSCT), în probleme de Tuberculoză și nu numai.
Sunt coordonatorul tehnic județean al PNPSCT Timiș și supervizor PNPSCT de
mai bine de 14 ani, iar din septembrie 2017 și Coordonator Național PNPSCT.
Din 2012, o dată cu înființarea secțiunii, am activat ca vicepreședinte al secțiunii
(2012-2014) iar din 2016 și în prezent președinte al secțiunii, implicându-mă direct
în activitatea secțiunii și prin desfățurarea conferințelor/simpozioanelor secțiunii
(2012- Conferință Timișoara- Președinte Comitet Organizare, 2014 Conferință
Arad-Președinte Comitet Științific, 2017 Simpozion Valea Măriei Satu MarePreședinte Simpozion, 2018 Conferință Sinaia –Președinte).
Am participat la numeroase cursuri în țară și străinătate și am publicat numerose
lucrări la manifestările științifice naționale și internaționale, inclusiv ghiduri clinice
și monografii pe tema tuberuclozei.
Am participat activ la organizarea teritorială și la nivel national a manifestărilor
științifice pe probleme de tuberculoză pentru medici specialiți, medici de familie,
medici rezidenți și asistenți medicali
Am fost director regional de proiecte pentru studii de cercetare operațională în
tuberculoză și am desfășurt activități de formator in domeniul pneumologieiprevenirea și terapia tuberculozei la cursurile pentru medici spcialiști, medici de
familie, medici rezidenți și asistenți medicali.

Activitățile Secțiunii de Tuberculoză fiind strâns legate de activitățile PNPSCT, în
calitate de Coordonator Național PNPSCT și împreună cu echipa Unității de
Asistență Tehnică și Management a PNPSCT asigur asistență metodologică și
tehnică privind implementarea PNPSCT la nivel național.
Experiența pe care o am în managementul serviciilor de sănătate, managementul
PNPSCT (programare, organizare, asistență tehnică, implementare), calitățile de
decizie și profesionalism, prietenia, colegialitatea și colaborarea cu toți colegii din
țară, sunt câteva din calitățile ce mă caracterizează și care pot contribui la obținerea
rezultatelor pozitive în cadrul Secțiunii de Tuberculoză și implicit în Societatea
Română de Pneumologie
Ceea ce îmi propun, este ca pe viitor, prin activitatea pe care doresc să o defășor, să
susțin inițiativele științifice și profesionale ale tuturor colegilor mei, să reprezint
interesele secțiunii de Tuberculoză să prospere într-un climat cât mai favorabil și
nu în ultimul rând să continui să asigur o legăutră solidă cu PNPSCT.
Detalii referitoare la pregătirea, experiența și aptitudinile mele sunt cuprinse în
CV-ul anexat prezentei scrisori.
Vă mulțumesc anticipat pentru interesul pe care-l veți acorda candidaturii mele.

Cu deosebită considerație,
Dr. Adriana Socaci

