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Întâlnirea de lucru organizată la iniţiativa Societăţii Europene de Radioterapie ESTRO a avut 3 obiective
principale: pregătirea rezidenţilor şi educaţia medicală continuă; lobby-ul profesional pentru obţinerea sprijinului
guvernamental şi al comunităţii; acreditarea departamentelor de radioterapie şi auditul clinic.
Educaţie: ESTRO a depus multe eforturi pentru formarea specialiştilor şi ameliorarea profesionalismului
membrilor prin cursuri organizate central dar şi la nivelul societăţilor naţionale. Faţă de cursurile clasice, la care
din păcate accesul este limitat pentru ţările cu resurse limitate, ESTRO propune un sistem de E-learning din care
se găsesc deja în pregătire modulele de radiofizică, radiobiologie şi brahiterapie. Pentru tehnicienii de radioterapie
respectiv manipulatori, s-a luat în discuţie formarea de formatori, soluţie care ar putea scădea costurile.
Formarea continuă câştigă tot mai mult în importanţă şi deja în mai multe ţări ale EU s-a introdus
obligativitatea recertificării periodice a specialiştilor (Belgia, Olanda, Marea Britanie).
Componenta principală a procesului de educare/formare este curricula, opiniile fiind unanime în ce priveşte
obligativitatea actualizării ei permanente, atât pentru rezidenţi cât şi pentru specialişti, datorită noilor tehnologii care
devin din ce în ce mai disponibile. De asemenea s-a apreciat ca necesară includerea progreselor recente în
radiobiologie, biologie tumorală şi în mod deosebit metodele moderne de imagistică şi extinderea tratamentelor
multidisciplinare. ESTRO de altfel face apel la toţi membrii care sunt dispuşi şi au calificările necesare, pentru a
colabora la redactarea noilor tematici şi programe (doritorii trebuie să se adreseze direct site-ului ESTRO Office).
Un rol important pentru formarea rezidenţilor şi evaluarea lor este generalizarea Logbook-ului care se conturează ca
un viitor paşaport pentru profesioniştii în radioterapie. Împreună cu includerea curriculei, logbook-ul prezentat pe
un CD de către rezident şi confirmat de instituţia care l-a pregătit, va facilita armonizarea pregătirii în Europa şi va
fi un instrument pentru evaluarea rezidenţilor (dat fiind importanţa acestei documentări, recomandăm consultarea
lui de toţi rezidenţii, putând fi descărcat de pe site-ul ESTRO – gemps.estro.be-be-estr-.logbook sau SRRO).
Lobby: realizările dar şi necesităţile radioterapiei trebuiesc făcute cunoscute organismelor guvernamentale şi
comunităţilor, pentru asigurarea condiţiilor de funcţionare, în special în ce priveşte nevoile de finanţare. Michael
Baumann, preşedintele ESTRO în exerciţiu, şi-a exprimat disponibilitatea de a ajuta toate societăţile naţionale în
demersurile lor faţă de guvern, dar avertizează că fără implicarea directă a tuturor membrilor, nu va fi posibil mai
ales în ţările cu resurse limitate.
Acreditarea & auditul clinic: creşterea vizibilităţii şi implicit a credibilităţii radioterapiei trebuie bazată pe rezultate concrete, cu prezentarea regulată a bilanţul profesional al activităţii diverselor servicii, sub egida societăţilor
naţionale. În acest cadru au fost prezentate experienţele recente extrem de interesante din Irlanda, Germania şi
Polonia. Nota comună a acestor ţări este pregătirea şi implementarea unor planuri naţionale care abordează formarea
specialiştilor, ierarhizarea centrelor de radioterapie şi integrarea lor în reţele, în funcţie de resursele existente
(materiale şi umane), programe de asigurare şi control a calităţii, ghiduri terapeutice. O condiţie însă esenţială pentru
succesul acestor demersuri, a fost însuşirea de către guverne a propunerilor societăţilor naţionale care s-au bucurat de
sprijin internaţional din partea EU, ESTRO, şi Institutul Naţional de Sănătate al Statelor Unite.
Întâlnirea organizată de ESTRO a fost un atelier de lucru extrem de util, care nu numai că trasează liniile
directoare ale viitorului radioterapiei în Europa, dar arată şi obiectivele pe care trebuie să le abordeze SRRO.
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