Scrisoare de intentie
Privind candidatura subsemnatului, Popa Cristian George, medic primar
pneumolog în Institutul de Pneumoftiziologie Marius Nasta la funcția de membru
în cadrul Secțiunii de Tuberculoză a Societății Române de Pneumologie.

Dragi Colegi,
Lucrez în rețeaua de pneumoftiziologie de peste 16 ani și am avut șansa
să particip, în special din poziții de coordonare, la multe activități ale
Programului de Control al Tuberculozei. M-am ocupat și mă ocup încă în special
de managementul medicamentelor și controlul transmiterii tuberculozei. Am
avut șansa să “cresc” alături de oameni dedicați , care au pus suflet în
organizarea unei rețele de profesioniști cu care nu multe țări se pot lăuda. Mi-a
fost drag să lucrez și să învăț de la colegi cu experiență, formați în vremurile
ftiziologiei și îmi e drag să văd tineri care sunt interesați în continuare de
tuberculoză. Nu a fost ușor și parcă este din ce în ce mai greu, mai ales acum,
când finanțarea externă este în scădere, volumul de muncă devine copleșitor și
ne izbim din ce în ce mai mult de birocrație, îngrădiri legislative și instabilitate,
iar eforturile noastre nu par a fi recunoscute de autorități. Totuși, tuberculoza
scade datorită eforturilor noastre susținute.
Am evitat funcții de conducere în Program, fiind copleșit chiar și de
gândul la volumul de muncă și responsabilitățile asumate; de aceea, îi admir și îi
susțin pe cei care își dedică timpul și energia asumându-și coordonarea
activităților de control al tuberculozei.
Secțiunea de tuberculoză a Societății Române de Pneumologie reprezintă
latura științifică a acestei patologii, care ne menține la curent cu progresele in
domeniu.
Imi depun candidatura la funcția de membru al comitetului de
conducere a Secțiunii de Tuberculoză pentru a reprezinta interesele celor care
ingrijesc pacienți cu tuberculoză, din perspectiva de ansamblu oferită de poziția
pe care o ocup in cadrul Programului TB.
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