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Ca membru activ al Societăţii noastre de mai bine de 10 ani, consider că la ora
actuală există unele probleme în a căror rezolvare aş dori să mă implic.
Cred că o necesitate stringentă este creşterea vizibilităţii societăţii, atât pe plan
naţional cât şi internaţional. Aceasta se poate realiza doar printr-o cât mai strânsă
comunicare cu toate centrele de oncologie - radioterapie din ţară dar şi prin proiecte
colaborative comune cu alte societăţi profesionale româneşti si cu organizaţii şi societăţi
de profil din străinatate. O cât mai intensă colaborare cu ESTRO, spre exemplu, ar fi
deosebit de benefică pentru creşterea vizibilităţii şi prestigiului Societăţii noastre, ca şi
participarea cu prezentări ale rezultatelor proprii la manifestările ştiinţifice ale altor
societăţi, precum şi invitarea acestora ca participante la manifestările Societăţii noastre.
Este necesară creşterea gradului de implicare a tuturor membrilor, indiferent de
centrul de apartenenţă, şi în special a tinerilor membri în organizarea şi promovarea
activităţilor Societăţii.
Un rol important îl deţine revista Societăţii, Journal of Radiotherapy & Medical
Oncology, a cărei apariţie regulată trebuie susţinută prin creşterea numărului de
contributori din ţară şi din străinătate. Promovarea acesteia poate fi realizată printr-un
conţinut de înalt nivel ştiinţific şi de actualitate şi prin popularizarea ei în rândul
membrilor altor societăţi naţionale şi a societăţilor internaţionale de specialitate.
Un alt deziderat este creşterea rolului SRRO în educaţia medicală continuă de
înaltă calitate, ceea ce se poate realiza atât prin organizarea de cursuri şi workshopuri cât
şi prin preocuparea continuă de actualizare a protocoalelor terapeutice şi de popularizare
a acestora în rândul tuturor specialiştilor şi a tuturor centrelor de oncologie şi radioterapie
din ţară.
În acest fel ar fi facilitată şi îmbunătaţită comunicarea cu organismele
guvernamentale şi Colegiul Medicilor, fapt imperios necesar pentru rezolvarea
problemelor şi necesităţilor specialităţilor de radioterapie şi oncologie din România.

