SCRISOARE DE CANDIDATURĂ
Stimați Colegi
Vă supun atenției intenția mea de a candida la Președenția anuală a SRROM.
Societatea Română de Radioterapie și Oncologie Medicală este recunoscută ca fiind
organizația reprezentativă pentru toți specialiștii implicați în domeniul atât de dificil și de
solicitant al luptei împotriva cancerului, boală care reprezintă o piatră de grea încercare
pentru orice sistem de sănătate, consumptivă din punct de vedere al resurselor financiare și
mai ales umane, profesionale.
Ultima perioadă a fost una extrem de dificilă, cu multe schimbări, situații tensionate,
care ne-au solicitat suplimentar față de stressul profesional zilnic. Este timpul unei schimbări
majore de paradigmă, este timpul să conștientizăm modificările fundamentale survenite în
profesia noastră. Acum este momentul în care trebuie să fim mai aproape de societatea
noastră, care ne reprezintă din punct de vedere profesional. Iar SRROM la rândul ei trebuie să
răspundă la noile provocări ale societății românești.
În cazul în care voi dobândi încrederea colegilor mei, sarcina care ne așteaptă nu va fi
una ușoară. Obiectivele pe care mi le propun sunt următoarele:
1. Voi încerca să consolidez prestigiul profesional al SRROM, prin creșterea prestigiului
național al societății. Acest lucru va putea fi prin creșterea colaborării între Institutele
naționale cu centrele oncologice județene, prin organizarea în colaborare a unor
manifestări științifice în cadrul educației medicale continue, eventual schimburi / detașări
de medici rezidenți pentru stagii de pregătire. Acest lucru va permite diversificarea ofertei
de muncă / recrutarea de cadre tinere de centrele interesate.
2. Creșterea rolului SRROM în cadrul Federației Societăților implicate în domeniul
oncologiei, precum și creșterea gradului de integrare a lor.
3. Continuarea rolului de formator profesional al SRROM prin congresele anuale,
stimularea participării active a membrilor SRROM cu lucrări științifice, acordarea de
premii și burse de formare profesională.
4. Schimbarea / clarificarea cadrului legislativ de funcționare a medicului prin implicarea
mai activă și vizibilă în colaborările cu Colegiul Medicilor. Noua încadrare ca și
funcționar public a medicului implică clarificări legislative suplimentare, necesare în
dorința de protejare a personalului medical împotriva abuzurilor.
5. Consolidarea relațiilor de parteneriat cu celelalte societăți profesionale din specialitate și
mai ales cu asociațiile de pacienți care să asigure o forță mai mare în relația cu Ministerul
Sănătății, Ministerul Învățământului, Casa Națională de Asigurări de Sănătate, Direcțiile
Sanitare Județene precum și cu alte societăți profesionale
6. Consolidarea rolului SRROM ca partener în elaborarea politicilor sanitare din domeniul
oncologiei.
7. Creșterea numărului de membri activi
Realizarea acestor deziderate nu va putea fi pusă în practică fără participarea activă a
membrilor SRROM. Acum este timpul de acțiune, acum se poate schimba și în bine starea de
fapt a medicinei românești și cred că este momentul să ne facem și noi auzite cererile noastre.
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