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Scrisoare de intenţie, 

 

Post vizat - Membru Comitet Sectiunea de Tuberculoza  a Societăţii Române de Pneumologie. 

 În România, Tuberculoza a  fost şi continuă să rămână o problemă prioritară de săntătate 

publică cu atât mai mult cu cât furnizează şi în prezent mai mult de jumătate din cazurile TB 

aflate în tratament în Uniunea Europeana. 

Cu toate descoperirile obţinute în domeniul acestei patologii, ea continuă să prezinte 

aspecte inedite de ordin medico-social care impun o fermitate fără precedent a măsurilor de 

limitare şi în final de eliminare din patologia infecţioasă. 

Pe parcursul întregii cariere profesionale am avut prilejul de a mă implica în activităţi 

medicale care au avut ca principal scop optimizarea Programelor de Control în domeniul 

tuberculozei. 

Am acumulat experienţă a 30 de ani de activitate în domeniul patologiei pulmonare şi de 

mai mult de 16 ani în cea de coordonare în domeniul controlului tuberculozei. 

Am participat în calitate de clinician şi investigator la numeroase studii în domeniul 

pneumologiei, cele mai multe având ca interes major cercetarea epidemiologică şi terapeutică a  

tuberculozei. Împreună cu colegii din Departamentul de Supraveghere, Evaluare şi Monitorizare 

am căutat să furnizăm informaţii cât mai exacte legate de principalii indicatori de impact ai 

tubeculozei, astfel încât România să poată fi considerată un partener valoros la nivel European 

(ECDC) şi mondial (OMS) precum şi în elaborarea strategiilor Programelor Naţionale de 

Sănătate. 

Am fost implicată în calitate de partener în numeroase Proiecte în domeniul sănătaţii 

finanţate prin Fondul Global precum şi în calitate de promotor  în Proiectele prin Mecanism 

Financiar Norvegian, fonduri care au permis României trecerea la o nouă etapă de diagnostic 

modern de laborator pentru detecţia rapidă a chimiorezistenţei, aşa cum sunt testele moleculare si 

metodele fenotipice lichide. Totodată am reuşit să îmbunătăţim calitatea regimurilor terapeutice 

ale bolnavilor cu MDR-XDR, prin utilizarea moleculelor noi aparţinând grupului V de 

medicamente antituberrculoase, toate având ca scop creşterea ratei de succes terapeutic.  

mailto:Email-popescugilda@yahoo.com


Perfecţionarea continuă a personalului medical implicat în controlul Tuberculozei în 

România se poate realiza numai în mod organizat în cadrul Societăţilor profesionale aşa cum este 

si Societatea Romană de Pneumologie  Secţiunea TB, partener important al marii familii de 

pneumologi de la nivel mondial. 

 

 

Cu consideraţie, 

 

 


