Scrisoare de intenţie

În atentia Societății Române de Pneumologie
Dragi colegi,
Numele meu este Andrei Leșan şi vă adresez această scrisoare de intenţie ca și candidatură
pentru funcția de președinte al Secțiunii 9G.
Putine despre mine: sunt absolvent al Universității de Medicină și Farmacie “Iuliu
Hațieganu” din Cluj-Napoca, Asistent Universitar la Catedra de Pneumologie unde am dobândit
abilități de comunicare cu generațiile următoare de medici. De asemenea sunt medic specialist la
Spitalul Clinic de Pneumologie “Leon Daniello” din Cluj-Napoca unde am acumulat în timpul
anilor de studiu și muncă cunoştiinţe în domeniul pneumologiei, cunoștințe pe care doresc să le
împărtășesc si cu voi, fie ca discutam despre tuberculoza sau ventilație non-invazivă precum și
lucruri care în momentul de față par prea complicate precum transplantul pulmonar.
În anul 2015 am avut privilegiul de a face cursuri de supraspecializare pentru pregătirea și
urmărirea pacinților cu transplant pulmonar la Allgemaines Krankenhaus der Stadt Wien (AKH
Viena) fiind actualmente coordonator de transplant pulmonar pentru centrul Cluj, informații pe
care doresc să le răspândesc în rândul pneumologilor pentru o mai bună gestionare a acestor
pacienți încă de la inceput. De asemenea am participat la o expediție unicat pe Kilimanjaro cu 10
pacienți transplantați pulmonar pentru a demonstra întregii lumi ca aceștia pot duce o viață normala
sau chiar să urce pana la 5895 m altitudine. Dacă am reușit cu pacienții aceștia să facem lucruri
extraordinare nu vad de ce să nu ne mobilizăm și noi și să spunem intr-o voce că noi reprezentăm
noua generație.
Sunt o persoană comunicativă, dinamică, hotărâtă, cu mare putere de concentrare,
sociabilă, care poate face faţă oricărei provocări, interesat de o continuă dezvoltare profesională,
caracteristici personale pe care îmi doresc să vi le arăt. Şansa de a lucra alături de voi mi-ar da
ocazia să-mi pun în evidenţă capacităţile organizatorice şi experienţa acumulată (conform CV
anexat) pentru a îndeplini sarcinile şi scopurile acestei inițiative foarte bine venită “Noua
Generație” în rândul nostru, a tinerilor pneumologi a căror perspective sunt în permanentă
expansiune.
În speranta că am câştigat încrederea dumneavoastră, vă mulţumesc pentru atenţia acordată
şi sper să am oportunitatea de a le și demonstra.

Cu considerație ,
Andrei Leșan
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