Dragi colegi,
M-am hotărât foarte greu să candidez pentru funcția de Președinte viitor al Societății Române de
Pneumologie. După cum știți am fost Secretar General al SRP timp de 4 ani și am fost implicat trup și
suflet în activitățile Societății în tot acest timp. Apoi m-am îndepărtat din motivele binecunoscute pe care
nu aș vrea sa le mai amintesc. În acest timp am fost activ în ERS (sunt reviewer în Comitetul European
pentru Acreditare în Pneumologie, fiind acum în Comitetul de Examinare HERMES precum și în
Comitetul de Evaluare a Centrelor de Pregătire în Medicina Respiratorie la nivel european) și am creat un
nou serviciu de pneumologie în Spitalul Elias, primul din țară (după știința mea) dintr-un spital
multidisciplinar de urgență, ceea ce deschide drumul integrării specialității de pneumologie ca specialitate
de prim rang alături de alte specialități medicale. Dar cred că a venit momentul să schimbăm ceva și în
mersul Societății noastre și de aceea m-am hotărât să mă implic direct candidând la această funcție.
Obiectivele pe care mi le propun pentru acest mandat sunt:
•

instituirea unei transparențe complete în activitatea Societății, inclusiv din punct de vedere
financiar

•

instituirea unei bune comunicări cu membrii Societății atât pentru construirea manifestărilor
științifice cât și pentru ameliorarea practicii curente

•

instituirea unei comunicări eficiente și transparente cu autoritățile pentru sprijinirea profesională a
membrilor Societății

•

raționalizarea manifestărilor științifice prin gruparea întâlnirilor secțiunilor și grupurilor de lucru
în condițiile agendei încărcate a tuturor membrilor

•

introducerea unor criterii de evaluare (peer-review) a tuturor activităților SRP și în special a celor
educaționale, similar cu evaluarea de la nivel european, pentru a crește calitatea și competitivitatea
acestora

•

introducerea unor burse de pregătire clinică și, ulterior, de cercetare pentru membrii tineri,
acordate în cadrul unor competiții transparente

•

crearea unui program educațional integrat la nivelul Societății pentru studenți la medicină,
rezidenți și specialiști pneumologi și de alte specialități, inclusiv a unui site online de educație
medicală continuă

•

introducerea treptată a examenului HERMES ca standard de evaluare la examenul de specialitate
ceea ce va include și programe de pregătire în vederea acestui examen (i.e. Școala HERMES)

•

întărirea centrelor universitare de pneumologie (ca dotare și abilități) în vederea acreditării la nivel
european

•

creșterea profilului internațional al Societății prin participarea transparentă la activitățile
forumurilor internaționale, prin numirea unor ambasadori ai Societății în funcție de abilități și
experiență, fără a monopoliza aceste poziții pentru un număr mic de persoane

Nu voi putea să reușesc singur în această întreprindere! De aceea vă invit, pe aceia dintre voi care sunteți
de acord cu cele propuse mai sus, să vă implicați alături de mine în viitorul apropiat în reclădirea
Societății noastre pe baze competitive și transparente, pentru folosul membrilor ei.
În speranța unui viitor mai bun,
Dragoș Bumbăcea

