Scrisoare de candidatura pentru Biroul de conducere a
SRROM 2014-2016

In ultimii ani am avut oportunitatea de a fi implicata in activitatile SRROM, ceea
ce pentru mine a insemnat un privilegiu profesional si uman. Am avut sansa sa asist la
realizarea multor obiective propuse de societatea noastra. Societatea a sustinut a activitate
educationala bogata asigurata prin mai multe cursuri anuale de EMC pentru specialisti si
rezidenti de radioterapie si oncologie medicala, elaborarea si actualizarea curriculei de
formare in specialitate a rezidentilor de oncologie medicala si radioterapie in concordanta
cu curricula europeana. SRROM s-a implicat in apararea intereselor specialităţii de
radioterapie şi oncologie medicală şi a membrilor săi, obtinand rezultate pozitive in
stabilirea normelor metodologice de aplicare a contractului-cadru privind condiţiile
acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate (2011).
A crescut vizibilitatea internationala a societatii noastre, fiind prezenta cu stand la
ESTRO International Oncology Forum 8-12 Mai 2011, Londra, precum si la Congresul
ESMO din 28 sept-2 oct 2012, Viena, unde au fost prezentate momente semnificative din
activitatea societatii, revista societatii, etc, cu succes si interes real din partea
participantilor la aceste manifestari.
In acest an SRROM a inregistrat doua realizari importante. In cadrul societatii s-a
infiintat Grupul rezidentilor de radioterapie si oncologie medicala (GRRO), care isi
propune asigurarea unui standard de pregătire profesională ridicat, apărarea intereselor
rezidenților, colaborarea cu rezidenții de alte specialităţi, comunicarea și dezvoltarea de
proiecte comune cu societăţi internaţionale ale rezidenților de radioterapie şi oncologie
medicală, organizaţii şi fundaţii de cancer, universităţi, grupuri de pacienţi, etc
Tot in acest an SRROM, ca membru fondator, a avut un rol definitoriu in
constituirea Federatiei Societatilor Romane de Cancer (FSRC) avand ca scop
promovarea, coordonarea şi dezvoltarea colaborarii dintre organizaţiile din România care
activează în diferite domenii ale oncologiei, susţinerea eforturilor de creştere a calităţii
serviciilor de oncologie si a accesului pacienţilor la cele mai bune servicii posibile.
In cazul alegerii mele in Biroul de conducere a SRROM doresc se depun eforturi
pentru mentinerea si dezvoltarea in continuare a rolului societii noastre in elaborarea unei
politici sanitare care sa asigure un standard profesional inalt al serviciilor de oncologie
medicala si radioterapie, mentinerea integritatii si transparentei profesionale.
Pentru realizarea acestor obiective propun:
-

Deoarece consider ca societatea exista doar prin membri sai, este de
importanta primordiala cresterea numarului membrilor SRROM si implicarea
mai multora in diferite comitete ale societatii (stiintifica, educatie, cercetare,
etica, etc) cu responsabilitati concrete. Implicarea tot mai multor membri
tineri in activitatile de conducere a societaii

-

Cresterea recunoasterii profesioanle a SRROM atat pe plan national, cat si
international

-

Impunerea mai accentuata a SRROM in faţa organismelor implicate în buna
desfăşurare a activităţii lor - Ministerul Sănătăţii, Guvern, Ministerul
Învăţământului, direcţii sanitare judeţene- in vederea asigurarii accesului
egal, echitabil şi nerestricţionat al tuturor pacienţilor cu cancer la tratamentul
optimal.
Intensificarea demersurilor catre Ministerul Sanatatii si Guvern, si chiar
solicitarea de sprijin din partea forurilor internationale (ESTRO, IAEA) in
vederea solutionarii marilor deficiente existente in reteaua de radioterapie din
Romania

-

-

Cresterea cantitativa si calitativa a informatiilor profesionale oferite
membrilor societatii – prin cursurile EMC deja consacrate, dar si prin cursuri,
mese rotunde, workshopuri a caror tematica sa fie in functie de solicitarile
membrilor

-

Sprijinirea rezidentilor si tinerilor specialisti in dezvoltarea lor profesionala –
prin sponsorizarea participarii la cursuri de EMC nationale si internationale,
schimburi de experienta intre diferite centre oncologice din tara si din
strainatate, asigurarea locurilor de munca in tara

-

Infiintarea in cadrul SRROM a grupului tehnicienilor de radioterapie si
asistenetelor medicale de oncologie, cu scopul asigurarii unui standard de
pregătire profesional ridicat, apărarea intereselor, colaborarea cu societăţi
international ale tehnicienilor de radioterapie si asistenetelor medicale de
oncologie, organizaţii şi fundaţii de cancer, grupuri de pacienţi, etc

-

Elaborarea de ghiduri de diagnostic si tratament nationale pentru principalele
localizari tumorale, sub egida SRROM in colaborare cu cele trei institutii
oncologice din tara

-

Implicarea SRROM în cercetare, prin sponsorizarea unor studii academice
multicentrice, cu participarea mai multor centre oncologice din ţară

-

Realizarea unei retele de comunicare electronica profesionale care sa ofere
posibilitatea discutarii unor cazuri clinice dificile (in cadrul comitetelor de
decizie terapeutica) intre specialist din diferite centre oncologice din tara

-

Revigorarea colaborarii cu societǎţi internaţionale de radioterapie şi oncologie
medicalǎ, organizaţii şi fundaţii de cancer, universitǎţi, grupuri de pacienţi şi
reprezentanţi ai industriei farmaceutice şi de aparaturǎ medicalǎ

Consider o onoare si totodata o misiune activitatea in Biroul de conducere a SRROM, si
doresc sa asigur membri societatii ca voi dedica timp suficient si cunostintele mele
profesionale pentru realizarea a cat mai multora din proiectele propuse.
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