Scrisoare de candidatură
In viziunea mea Societatea Română de Radioterapie şi Oncologie este principala
organizaţie profesională oncologică din România şi cred în responsabilitatea pe care o are
în creşterea calităţii asistenţei oncologice, precum şi în importanţa recunoaşterii şi
creşterii vizibilităţii societăţii pe plan naţional şi european.
In cazul alegerii mele în Biroul SRRO îmi propun ca obiective principale asigurarea
standardului profesional ridicat prin susţinerea invăţămâântului de specialitate la toate
nivelele, pentru toţi membrii săi şi apărarea intereselor specilităţii de radioterapie şi
oncologie medicală, precum şi a membrilor societăţii în faţa organismelor implicate in
buna desfăşurare a activităţii – Ministerul Sănătăţii, Ministerul Invăţământului, direcţii
sanitare judeţene, etc.
Pentru realizarea acestor obiective consider ca principale puncte strategice:
- creşterea numărului membrilor SRRO
- colaborarea cu alte societăţi profesionale din ţară, în principal cu cele de profil
oncologic, deoarece numai impreună putem întări poziţia societăţilor profesionale în
lupta împotriva cancerului
- creşterea vizibilităţii SRRO pe plan naţional şi internaţional
- recunoaşterea importanţei societăţilor profesionale de către Ministerul Sănătăţii si
Ministerul Invăţământului si acceptarea de către aceştia a societăţii ca partener în
- evaluarea şi acreditarea centrelor oncologice si centrelor de radioterapie
- deciderea politicii de sănătate in domeniul oncologiei
- pregătirea rezidenţilor îîn specialitate şi susţinerea examenului de specialitate
- luarea deciziilor privind necesarul de medici specialişti în ţară
- colaborarea cu societăţi profesionale oncologice şi de radioterapie din alte ţări
- recunoaşterea SRRO de către ESMO şi reprezentarea naţională printr-un un membru
SRRO la ESMO
- infiinţarea de către biroul SRRO a unor noi comisii care să fie implice in conducere:
comitetul fizicienilor de radioterapie, a tehnicienilor de radioterapie, a asistentelor de
oncologie, comitetul tinerilor oncologi
- recunoaşterii revistei societăţii pe plan internaţional
- implicarea directă a SRRO în cercetare, prin sponsorizarea unor studii academice,
aprobate de către biroul de conducere şi comitetul ştiinţific al SRRO, în care să fie
implicate mai multe centre oncologice din ţară şi chiar din srăinătate.
In cazul alegerii mele în Biroul de conducere al SRRO, consider că va fi o onoare şi
omisiune provocatoare realizarea acestor obiective, care va fi posibilă numai prin munca
în echipă, cu aportul fiecărui membru al biroului şi al societăţii noatre.
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