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SCRISOARE DE INTENȚIE 

  

 

Prin prezenta va rețin atenția câteva minute pentru a vă transmite intenția mea de a 

participa la alegerile privind obținerea calității de MEMBRU al Secțiunii  de Tuberculoză a 

Societății Române de Pneumologie. 

Participarea mea vine într-un moment în care incidența tuberculozei este în scădere. Prin 

Societatea Română de Pneumologie specialistul pneumolog din România are nevoie de o soluție 

tehnică și de suport pentru a evita reapariția unei noi endemii în România. Cu toți cunoaștem 

bucla endemică a perioadei 1985 - 2002, ca să o evităm trebuiesc soluții noi de viziune 

managerială care nu pot fi aplicate decât într-o echipă dinamică și motivată. 

Toate eforturile noastre se îndreaptă spre pacientul cu tuberculoză. Dumneavostră sunteți 

singurii care puteți întelege cu adevarat suferința duală a acestor oameni: povara bolii fizice care 

se cumulează cu suferința psihică. Este esențial, cred eu, ca pentru a ajuta, dumneavoastră sa fiți 

ajutați și sustinuți de Societatea Română de Pneumologie prin Sectiunea de Tuberculoză. 

De ce să mă votați? 

Pentru că mentori ai formării mele profesionale au fost Prof. Marica Constantin 

fondatorul acestei secțiuni si Acad.Prof. Mihalțan Florin. 

Timp de 4 ani am fost președinte al Filialei București a Societății Române de 

Pneumologie, unde am organizat sesiuni dedicate tuberculozei. 

În calitatea mea actuală de manager interimar am inițiat două proiecte în Institutul de 

Pneumologie Marius Nasta cu adresabilitate natională care se adresează nu doar pacientului cu 

tuberculoză ci și specialistului pneumolog. Prezența mea ca membru al Secțiunii  de Tuberculoză 

a Societății Române de Pneumologie ar completa atât nevoile Institutului Marius Nasta cât ar 

ajuta și la rezolvarea problemelor aparute, într-un mod holistic si eficient. 

 

 

 Cu respect, 

 

Asist.Univ.Dr.Beatrice Mahler-Boca 
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