Scrisoare de intenție
Stimați colegi membri ai Societății Române de Radioterapie și Oncologie

Subsemnata Martin Daniela Laura, medic primar radioterapie cu locul de muncă Institutul Oncologic
"Prof. Dr. Ion Chiricuță", vă adresez această scrisoare pentru a-mi exprima intenția de a candida pentru
funcția de membru al Biroului de conducere al SRROM 2016-2019.
Pe parcursul întregii mele activități profesionale, ca medic rezident și apoi specialist, m-am implicat cu
devotament în consilierea, îngrijirea, tratamentul și urmarirea postterapeutică a pacienților mei.
Am participat ca lector, membru în comitete științifice și de organizare la numeroase conferințe și
cursuri naționale și internaționale, unde am susținut lucrări de actualitate în domeniul radioterapiei și
oncologiei. Am scris și am contribuit la articole științifice și capitole de carte, am participat la proiecte
de cercetare în cadrul Institutului Oncologic și în colaborare cu alte clinici medicale.
M-am implicat activ în susținerea profesională a rezidenților și asistenților de radioterapie și oncologie
atât prin participarea ca lector/organizator la cursuri și conferințe, cât și prin activitatea zilnică.
Obiectivele pe care mi le propun în ceea ce privește activitatea SRROM sunt următoarele:
-

-

-

creșterea vizibilității Societății noastre, cunoașterea și recunoașterea muncii și rezultatelor pe
care le obținem zi de zi în ce privește îngrijirea și tratamentul pacienților nostri printr-o mai
buna comunicare cu autoritățile locale și naționale, obiectivul final fiind creșterea calității actului
medical și eficienței în
dialog credibil și coerent cu media, implicarea atât a Societății noastre, cât și a altor societăți
profesionale/ non-profesionale
participarea activă și integrarea profesioniștilor români în societățile europene de radioterapie
și oncologie prin crearea unui centru de studii clinice integrat și a unui grup de lucru mobil care
să mențină deschisă comunicarea cu aceste societăți
implicarea și responsabilizarea rezidenților în toate activitățile Societății enumerate mai sus

Doresc să vă mulțumesc pentru timpul și interesul acordat candidaturii mele. Detalii referitoare la
pregătirea, experiența și aptitudinile mele sunt cuprinse în CV-ul anexat acestei scrisori.
Cu deosebită considerație,
Daniela Martin

