Scrisoare de intenţie
Stimaţi colegi,
Cu sprijinul dumneavoastră intenţionez să candidez pentru funcţia de Preşedinte al
Societăţii Române de Radioterapie şi Oncologie Medicală.
În eventualitatea în care voi avea onoarea de a fi ales în funcţia pentru care candidez, îmi
propun să realizez următoarele obiective:
-

să organizez congresul SRROM la Sibiu care să fie axat pe practica zilnică,
în care colegii din diferitele centre din ţară să-şi prezinte realizările, dar şi
greutăţile cu care sunt confruntaţi.

-

în prezent majoritatea centrelor de radioterapie se confruntă cu o gravă criză în
ceea ce priveşte dotarea cu aparatură performantă. Împreună sper să convingem
factorii de decizie la nivel local, regional şi naţional de principiul accesibilităţii
la tratament a pacienţilor oncologici, de necesitatea ca aceste aparate să fie
distribuite teritorial astfel încât să permită accesul la tratament în timp util,
indiferent de rezidenţa bolnavilor neoplazici. Tratamentul suboptimal
determină un rezultat nefavorabil pentru pacient şi un cost crescut pentru
societate.

-

împreună să convingem factorii de decizie de faptul că radioterapia intervine
în tratamentul a cca. 70 % dintre bolnavii neoplazici. Peste jumătate dintre
aceştia sunt iradiaţi cu scop curativ. Radioterapia, în combinaţie cu alte
modalităţi, permite conservarea de organ în cca. 40% din cazuri, cu impact
deosebit asupra calităţii vieţii bolnavilor. Prezentarea acestor date vine în
sprijinul solicitărilor noastre de dotare cu aparatură performantă, ceea ce va
determina o iradiere la standardele UE, îmbunătăţirea controlului local al
tumorii, cresterea supravieţuirii şi, nu în ultimul rând, creşterea calităţii vieţii
bolnavilor neoplazici.

-

amplificarea legăturilor cu societăţile europene (ESMO şi ESTRO) şi
organizarea unor evenimente comune cu acestea , ca de exemplu un curs
ESTRO.

Doresc de asemenea să vă propun să reflectaţi asupra oportunităţii elaborării, în cadrul
unui colectiv mai larg, unui ghid cu tehnicile de iradiere cele mai des folosite în diverse
localizări neoplazice, care să fie aplicate în centrele noastre de radioterapie
În speranţa că aceste propuneri vă vor stârni interesul, vă mulţumesc anticipat şi sper ca
împreună să le putem realiza.
Cu stimă,
Dr. Adrian Moga

Sibiu

