
Stimați și Dragi Colegi, 

 

În urma unei autoanalize și a discuțiilor în cadrul colectivului de lucru vizând 

patologia interstițială pulmonară din clinica noastră, ne-am decis că aș avea potențialul, 

competența și deschiderea, de a oferi un aport creeativ și de perspectivă grupului de 

lucru dedicat acestui domeniu.   

 

Ca urmare, vă aduc la cunoștință intenția mea de a candida pentru funcția de 

Coordonator al Grupului de Lucru pentru Pneumopatii Interstițiale Difuze și Sarcoidoză 

al Societății Române de Pneumologie. 

 

Îndraznesc să aspir la această funcție pe baza unor realizări și intenții pe care le-

am structurat în 3 etape, și care se pot regăsi detaliat în CV-ul atașat. 

 

Ce am făcut 

 

- Am facut parte din nucleul de inițiativă care în urmă cu cinci ani a pus bazele în 

cadrul societății noastre acestui grup de lucru și am participat activ la majoritatea 

realizărilor sale importante cum ar fi organizarea de conferințe și simpozioane 

naționale de anvergură având ca tematică patologia interstițială pulmonară, 

elaborarea primului ghid național de diagnostic și tratament al pneumopatiilor 

interstițiale difuze, standardizarea abordului diagnostic și terapeutic al acestei 

patologii în România (fișa pacientului, protocoale terepeutice). 

- Am obținut certificarea la nivel internațional a expertizei mele în domeniu (certificări 

obținute din SUA, care atestă calitatea de expert internațional), premisă pentru 

selectarea ca participant la primele două studii clinice multicentrice, multinaționale, 

aprobate a fi derulate și în țara noastră pentru pacienții cu fibroză pulmonară 

idiopatică, dintre care la unul în calitate de investigator principal. 

 

Ce fac / întreprind actual 

 

- Preocupările mele medicale actuale sunt centrate pe această patologie fiind implicat 

în evaluarea și monitorizarea funcțională a acestor bolnavi în cadrul 

Compartimentului de Recuperare Medicală Respiratorie din Timișoara, contribuind 

astfel substanțial la dezvoltarea bazei de date cu acest tip de pacienți inițiată de 

centrul nostru universitar încă din anul 2010. Prin intermediul acestui compartiment 

care are în supraveghere un important număr de pacienți supuși procedurii de 

transplant pulmonar la Viena au fost dezvoltate relații profesionale de încredere 

reciprocă cu Spitalul Universitar AKH. Un exemplu aproape anecdotic în acest sens, 

ar fi solicitarea care ne-a fost adresată de a testa cardiopulmonar la efort pacientul 



român cu fibroză pulmonară idiopatică transplantat pulmonar în urmă cu cinci ani, 

care a fost selectat pentru a participa la expediția internațională de escaladare a 

vârfului Kilimanjaro din această vară.  

- Tot ca argument al recunoașterii în domeniu aș menționa faptul că am fost 

desemnat unul dintre reprezentanții României în Comitetul de Management al 

acțiunii COST CA16125 „European network for translational research in children's 

and adult interstitial lung disease” acronim chILD, aprobată pentru finanțare în 

competiția octombrie 2016 și prevăzută a se desfășura în intervalul 2017-2021.    

 

Ce intenționez să fac: 

 

- formarea unor grupuri expert care să susțină colegii în demersul diagnostic al 

acestei patologii; o primă inițiativă în acest sens ar fi implementarea la nivel național 

a unui site de suport multidisciplinar al diagnosticului fibrozei pulmonare idiopatice, 

după modelul site-ului făcut pentru o a doua opinie de interpretare a tomografiilor de 

înaltă rezoluție promovat la nivel european de colectivul de imagistică medicală de la 

Spitalul Universitar din Basel, Elveția; 

- armonizarea preocupărilor noastre cu cele ale altor grupuri de lucru din SRP, dintre 

care aș menționa în primul rând prin profilul lor cel de transplant pulmonar și cel de 

hipertensiune pulmonară, prin organizarea unor manifestări ştiinţifice, precum și prin 

elaborarea de materiale științifice, pe teme de interes comun; 

- promovarea unei cercetări performante în domeniu prin racordarea la principalele 

rețele europene de excelență în studierea patologiei interstițiale pulmonare, un prim 

pas în această direcție fiind implicarea colegilor interesați în activitățile acțiunii 

COST, mai sus menționate;  

- iniţierea unor cursuri itinerante de prezentare a patologiei interstițiale pulmonare 

pentru medicii de familie și alte specialități pentru a face cunoscute aceste boli rare, 

dar mai ales centrele de expertiză de la nivel național care se pot ocupa 

corespunzător de această patologie și în a căror atenție poate fi referită această 

categorie de bolnavi; 

- promovarea exprimării şi chiar a recompensării iniţiativelor ştiinţifice venite din 

partea tinerilor cercetători, de preferat folosind ca vector de acțiunea secțiunea nou 

înființată 9G a societății noastre. 

 

Închei cu speranța că demersul meu va fi corect înțeles și vă mulțumesc tuturor 

indiferent de opțiunea dumneavoastră.  

 

 

22 iulie 2017        Cu deosebită considerație, 



  Ovidiu Fira-Mladinescu 

      


