SCRISOARE DE INTENTIE
Stimați colegi și colaboratori,
Vă prezint candidatura mea pentru funcția de Membru Comitet Secțiunea de Tuberculoză a SRP
considerând că aceasta este susținută atât de activitatea mea din cadrul PNPSCT și din domeniul mai
larg al pneumologiei, cât și de viziunea cu privire la direcția de dezvoltare a acestei secțiuni, pe care v-o
propun pe scurt, în rândurile următoare.
Întreaga mea activitate profesională a gravitat în jurul activităților ce țin de supravegherea și
controlul TB, de la diagnosticarea și tratarea acesteia în calitate de medic pneumoftiziolog, la
coordonarea activităților antituberculoase de la nivel județean și până la aprofundarea aspectelor legate
de optimizarea măsurilor de control al tuberculozei, finalizate cu lucrarea “Contribuţii la evaluarea
măsurilor de luptă antituberculoasă şi posibilităţi de optimizare în judeţul Braşov”- Teza de DoctoratUniversitatea de Medicină şi Farmacie “, Carol Davila Bucureşti-2003, recunoscând permanent
importanța îmbinării cercetării cu practica de specialitate.
Pe de o parte implicarea în procesul de elaborare a unei abordări eficiente a activităților de
supraveghere și control al tuberculozei, prin participarea la implementarea modului de evaluare a
cazurilor de TB, a strategiei DOTS, a tratamentului MDR, iar pe de altă parte activitatea clinică, cea de
coordonator tehnic județean și activitatea de monitorizare și supervizare din cadrul PNPSCT mi-au
permis, de asemenea, să fiu aproape de problemele concrete, inerente implementării acestui program.
Desfășurându-mi în tot acest timp activitatea într-un județ în care incidența TB a scăzut de la 101,56%000
în 1998, la 29,4%000 în 2017, sunt preocupată de nevoia de a întări poziția pneumologului ca specialist în
cadrul mai larg al Pneumologiei, înțelegând importanța stăpânirii de către acesta a mijloacelor moderne
de diagnosticare și tratare a unor afecțiuni, cum sunt tulburările respiratorii de somn. Astfel, în Brașov,
am pus bazele a 2 laboratoare de bronhologie precum și activității de somnologie.
Experiența câștigată alături de mulți dintre dumneavoastră m-a adus în acest punct, din care vă propun
ca direcții viitoare de abordat:
-

Elaborarea și implementarea protocoalelor terapeutice în tuberculoză,

-

O rețea de specialiști conectați atât între ei cât și cu tot ceea ce este mai nou în materie de
diagnostic și tratament, cu ajutorul platformei tip e-learning asincron și sincron,

-

Implicarea comunităților prin deschiderea canalelor de comunicare directă cu acestea (activități
de informare-educare-comunicare în grupuri/comunități țintă),

-

Cercetare în privința managementului cazurilor MDR.

Sper să abordăm provocările pneumologiei în general și ale tuberculozei în particular, într-un mod
unitar, fundamentat pe cercetare, dar și punând laolaltă experiențele fiecăruia dintre noi. Nu vom trece
cu vederea aspectele specifice, având în centrul preocupărilor noastre pacientul și bunăstarea lui fizică,
psihică și socială.
Dr Macavei Tania Carmen

