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Alegeri SRRO 2007
Candidaturi pentru conducerea SRRO
Conform solicitărilor biroului SRRO (Revista Radioterapie & Oncologie Medicală, nr. 2/2007), publicăm
CV-urile şi programele candidaţilor, cuprinzând opiniile acestora asupra a trei puncte:
• principalele probleme cu care se confruntă specialităţile noastre (radioterapie, oncologie
medicală) şi SRRO
• obiectivele SRRO pentru perioada mandatului
• acţiunile prevăzute pentru a fi realizate în perioada manadatului.

Viorica Magdalena Nagy
Program propus pentru perioada mandatului, răspunzând celor trei întrebări puse de biroul SRRO:
1. Principalele probleme cu care se confruntă specialităţile noastre şi SRRO:
• lipsa de vizibilitate a specialităţilor noastre şi a SRRO faţă de imensa problematică a cancerului în ţara
noastră, datorită în primul rând lipsei rezultatelor evidente
• comunicarea deficitară cu organismele guvernamentale şi cu Colegiul Medicilor, precum şi cu celelalte
societăţi profesionale
• deficienţe în pregătirea profesională: diferenţe mari pe plan naţional în pregătirea medicilor rezidenţi,
lipsa pregătirii organizate a fizicienilor medicali şi a tehnicienilor de radioterapie
2. Obiectivele SRRO pentru perioada mandatului
• stabilirea strategiei de dezvoltare a reţelei de oncologie, în colaborarea cu Comisia de oncologie medicală,
radioterapie şi chirurgie oncologică şi prezentarea acesteia Ministerului Sănătăţii
• bilanţ profesional regulat al serviciilor de radioterapie şi oncologie medicală
• colaborarea cu alte societăţi profesionale
• curriculă comună naţională de pregătire în specialitate
• organizarea examenului de specialitate pe plan naţional, cu implicarea societăţii profesionale
3. Acţiuni prevăzute pentru a fi realizate în perioada mandatului:
• evaluarea activităţii serviciilor de oncologie medicală şi radioterapie din ţară, stabilirea deficienţelor şi a
planului de dezvoltare, prezentarea acestora Ministerului Sănătăţii
• colaborarea cu alte societăţi profesionale din ţară (ex de ginecologie, gasto-enterologie, chirurgie) şi din
străinătate, prin:
– publicarea de articole în revistele acestor societăţi profesionale, participarea la congresele acestora cu
prezentări ale rezultatelor proprii
– invitarea diferitelor societăţi profesionale la Congresul SRRO
• pregătirea profesională
– introducerea în întreaga ţară a log-book-ului propus de ESTRO în programa de pregătire a rezidenţilor
– crearea posibilităţii de mobilitate a rezidenţilor între diferite centre, pentru minimum 6 luni
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– în cadrul educaţiei medicale continue:
- organizare de curs pre-congres SRRO
- crearea posibilităţii de participare (surse de finanţare) la cursuri ESTRO/ESMO a rezidenţilor şi
tinerilor specialişti
- organizare de curs ESTRO/ESMO în România

Curriculum vitae
NAGY VIORICA MAGDALENA
1. Date biografice
• Data şi locul naşterii: 09.11.1953, Oradea
• Stare civilă: necăsătorită, fără copii
2. Studii universitare
• Facultatea de Medicină şi Farmacie IMF Cluj: 1974-1980
3. Studii postuniversitare, specialitate
• Specialitatea Oncologie-radioterapie: 1983-1987, UMF
Cluj
• Specialitatea Oncologie medicală şi chimioterapie: 2000,
UMF Cluj
4. Doctorat
• UMF Cluj, 1997: Perspective terapeutice în cancerul de
col uterin avansat, conducător: Prof.Dr. N.Ghilezan
5. Funcţii îndeplinite:
• Medic stagiar medicină generală, Spitalul Municipal Dej:
1980-1983
• Medic secundar oncologie-radioterapie, Institutul
Oncologic Cluj: 1983-1987
• Medic specialist oncologie-radioterapie, Spitalul Judeţean
Oradea: 1987-1990
• Medic specialist oncologie-radioterapie, Institutul
Oncologic Cluj (integrare clinică): 1990-1992
• Medic primar oncologie-radioterapie, Institutul Oncologic Cluj (integrare clinică): 1992- şi în prezent
• Coordonator Secţie Radioterapie III, Institutul Oncologic
Cluj, 2003 şi în prezent
• Şef Catedră Oncologie&Radioterapie, UMF “Iuliu
Haţieganu” Cluj: 2003 şi in prezent
5. Titluri şi grade ştiinţifice, universitare şi academice:
• Asistent universitar, UMF “Iuliu Haţieganu”: 1990-1994
• Şef de lucrări, UMF “Iuliu Haţieganu”: 1994-1999
• Conferenţiar, UMF “Iuliu Haţieganu”: 1999-2004
• Profesor universitar, UMF “Iuliu Haţieganu”: 2004 şi în
prezent
6. Apartenenţa la societăţi ştiinţifice sau profesionale
• Societatea Română de Radioterapie şi Oncologie
Medicală (SRRO), din 1991
• European Society for Therapeutic Radiology and
Oncology (ESTRO), din 2001
• Balkan Union of Oncolog (BUON), din 1996
• European Society of Medical Oncology (ESMO), din
2005
• European Society of Gynaecological Oncology (ESGO),
din 2005
7. Studii şi articole ştiinţifice publicate
• în ţară: 74
• în străinătate: 28
8. Cărţi publicate

• Monografie - unic autor : 1
• Coautor : 3
• Cursuri cu destinaţie universitară – coordonator: 4
9. Organizarea de cursuri postuniversitare, mese rotunde
şi simpozioane
• 3 cursuri postuniversitare:. Reuniune post ASCO/
ESMO/ESTRO. UMF „Iuliu Haţieganu” Cluj, 2005,
2006, 2007
• 2 mese rotunde cu ocazia Zilelor UMF „Iuliu Haţieganu”,
Cluj-Napoca, 2004, 2005
• 1 simpozion cu ocazia Zilelor UMF „Iuliu Hatieganu”,
2006
10. Iniţierea şi organizarea a două studii clinice
randomizate
• Radioterapie concomitentă cu cisplatin vs radioterapie
singură în cancerul de col uterin avansat loco-regional
(incluse 600 paciente). Institutul Oncologic Cluj,19992002
• Radio-chimioterapie concomitentă cu cisplatin în
cancerul de col uterin avansat: compararea a două scheme
de chimioterapie (incluse 340 paciente) Institutul
Oncologic Cluj, 2003-2004
11. Premii, distincţii
• Premiul I Sesiunea Postere – al 3-lea Congres European
de Oncologie, Opatija, Croaţia, 2002
• Best Poster Award – Sesiunea Postere (Cancere
ginecologice) ESMO Congress, Viena, 2004
12. Alte realizări
• Preşedinte al SRRO – în 2004
• Trezorier al SRRO – din 1994
• Membru în colegiul de redacţie a Rev. Radioterapie &
Oncologie Medicală - din 1995
• Membru în consiliul editorial al ediţiei române The
Lancet Oncology – din 2007
• Membru în Comisia de specialitate de oncologie
medicală, radioterapie şi chirurgie oncologică a
Ministerului Sănătaţii – din 2005
• Membru în Comisia de Oncologie a Colegiului Medicilor
din România
• Membru în Consiliul National de Nutriţie Clinică – din
2007
• Director proiect: Markeri biologici de radiosensibilitate
cu valoare predictivă pentru tratamentul cancerului de col
uterin. Grant CNCSIS al UMF „Iuliu Hatieganu” (2006)
• Responsabil ştiinţific din partea UMF Iuliu Haţieganu:
Radiobiologia – mecanisme moleculare şi aplicaţii în
tratamentul cancerului – RADMOLBIO”. Grant CEEX
(2006)
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Elisabeta Ciuleanu
SRRO împlineşte la 8 octombrie 16 ani, înfiinţarea şi fiinţarea ei de atunci şi până în prezent fiind
datorată în primul rând Profesorului nostru, acad. N. Ghilezan.
Societatea a cunoscut un timp de dublare impresionant în primii ani de la înfiinţare, numărul membrilor
cotizanţi crescând de la 28 în 1991 la 211 în 2001, cu o tendinţă de plafonare de atunci. Numărul redus de
cereri din partea noii generaţii de oncologi în formare, poate reflecta o insuficientă cunoaştere şi afirmare a
obiectivelor SRRO dincolo de hotarele „regionale”. Iniţiativa înfiinţării unei federaţii a societăţilor
profesionale oncologice nu a cunoscut finalizarea.
S-a reafirmat afilierea societăţii noastre la BUON şi ESTRO, însă nu există o colaborare cu ESMO şi nici
o apropiere a structurilor de cercetare faţă de EORTC.
Revista societăţii, „Radioterapie şi Oncologie Medicală”, a continuat să apară ritmic. În lipsa existenţei
unor ghiduri terapeutice publicate în Monitorul Oficial, în paginile revistei au continuat să apară ghiduri
terapeutice pe localizări. Numărul nejustificat de mic de autori din afara Institutului Oncologic este o carenţă
a revistei, deja semnalată, dar neremediată.
Neajunsurile care decurg dintr-o finanţare insuficientă, dublate de un sistem rigid şi inadecvat de
aprovizionare cu medicamente, şi o raportare ineficientă a activităţii curente sunt carenţe cronice ale
oncologiei româneşti.
Lipsa de comunicare între Ministerul Sănătăţii şi societăţile profesionale este de asemenea cronică şi a
dus la dispariţia tranzitorie a oncologiei medicale între specialităţile care formează noi specialişti.
Obiectivele SRRO pentru perioada următoare sunt:
• realizarea unui canal de comunicare directă între SRRO şi Comisia Naţională de Oncologie, Comisia de
Oncologie a Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate.
• susţinerea ideii regionalizării comisiilor oncologice pentru prescrierea medicamentelor care în prezent
fac obiectul aprobărilor la nivel naţional, cu împărţirea corespunzătoare a fondurilor.
• discutarea în forurile competente a unui program de reabilitare a radioterapiei în România: dotarea cu
aparatura necesară, creşterea numărului de specialişti (medici şi fizicieni) şi salarizării, publicarea
numărului de posturi necesare, ameliorarea nivelului profesional al specialiştilor din teritoriu
• realizarea unei federaţii a societăţilor profesionale oncologice din România
• sprijin acordat ESMO pentru obţinerea unui vot pozitiv al României în recunoaşterea uniformă a
oncologiei medicale ca specialitate distinctă în Europa.
• sprijin acordat unităţilor de cercetare în vederea afilierii la EORTC.
• implicare în revizuirea tematicilor de specialitate pentru conformitate cu cerinţele UE, care să permită
libera practică a specialiştilor români în oncologie în ţările UE.
• colaborare la redactarea ghidurilor terapeutice naţionale.
• reevaluarea posibilităţii publicării Revistei SRRO în limba engleză în vederea creşterii cotaţiei
publicaţiei noastre şi înscrierea sa într-o bază de date internaţională, după exemplul recent al Joumal of
BUON.
• realizarea unui Congres al SRRO având ca tematică abordarea multidisciplinară a tumorilor sferei ORL

Curriculum vitae
CIULEANU ELISABETA
Data şi locul naşterii: 06.03.1957; Turda, judeţul Cluj,
România
Stare civilă: căsătorită din 1982; doi copii
Studii: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu
Haţieganu” Cluj, Facultatea de Medicină Generală,
absolvită în 1982
Funcţia actuală: medic primar radioterapie oncologie
medicală, Institutul Oncologic „Ion Chiricuţă” Cluj
Limbi străine: franceza, engleza

Activitate profesională:
– medic stagiar (1982-1985) la Spitalul Clinic de Adulţi
Cluj-Napoca
– medic de medicină generală, Dispensarul medical Triteni şi
Dăbâca (1985-1988)
– medic la Institutul Oncologic Cluj (1988 până în prezent),
astfel:
- medic rezident/cercetare clinică (1988-1992) în oncologie-radioterapie
- medic specialist oncologie – radioterapie (1992-1996)

272

Alegeri SRRO 2007 / Radioter. Oncol. Med., 2007, 3:270-274

- medic primar oncologie radioterapie (1996 – până în
prezent)
- medic specialist oncologie generală şi chimioterapie
(2001 – până în prezent)
Titluri:
- cercetător clinic în oncologie radioterapie (1988)
- medic specialist oncologie-radioterapie (1992)
- medic primar oncologie-radioterapie (1996)
- medic specialist oncologie generală şi chimioterapie (2001)
- doctor în medicină (2003)
- membru al SRRO (din 1993)

- membru al SRC (din 1994)
- membru al BUON (Balkan Union of Oncology) (din 1996)
- membru ESTRO (European Society for Therapeutic
Radiology and Oncology) (din 1998)
Activitatea ştiinţifică:
- Publicarea (atât în ţară cât şi în străinătate) a 41 lucrări
ştiinţifice elaborate ca prim autor şi 18 în calitate de
coautor
- Participarea la numeroase manifestări ştiinţifice de prestigiu
din ţară şi străinătate (ASCO, ESMO, BUON etc.)
- Participarea la numeroase cursuri postuniversitare şi de
perfecţionare, atât în ţară, cât şi în străinătate

Alexandru Eniu
1. Principalele probleme cu care se confruntă specialităţile oncologice şi SRRO
Principala problemă cu care se confruntă oncologia medicală este încercarea de anulare a identităţii
profesionale, prin sistarea pregătirii în această specialitate în urmă cu un an, ca urmare a deciziei Ministerului
Sănătăţii şi Familiei. Ca rezultat al demersurilor societăţilor profesionale şi în special a SRRO, precum şi prin
implicarea Comisiei Naţionale de Oncologie, s-a revenit asupra acestei decizii. În opinia mea, această situaţie
reflectă desconsiderarea pe plan profesional a importanţei şi aportului pe care această specialitate o are în cadrul
tratamentului multidisciplinar al cancerului. O problemă generală, care afectează atât radioterapia cât şi oncologia
medicală, este subfinanţarea cronică, şi lipsa unui mecanism real de adaptare a bugetului la necesităţile reale. Ca
societate, SRRO se confruntă cu o lipsă de vizibilitate la nivel naţional ca partener de discuţii în relaţia cu
autorităţile, evidenţiată cu ocazia „crizei” oncologiei medicale, precum şi cu o lipsă de implicare a membrilor
societăţii în organizarea şi promovarea activităţilor societăţii. Nu în ultimul rând, numărul scăzut de contribuitori
la Revistă evidenţiază o lipsă de comunicare între membrii SRRO.
2. Obiectivele SRRO pe perioada mandatului
Cred că este imperios necesară creşterea prestigiului oncologiei medicale, şi a specialităţilor oncologice în
general. Aceste obiectiv poate fi atins, in opinia mea, doar prin creşterea calităţii actului medical oncologic,
singura cale de a demonstra rezultatele activităţii noastre zilnice. Societatea noastră trebuie să militeze activ pentru
creşterea rolului comisiilor multidisciplinare de indicaţii terapeutice, cu scopul ca decizia de tratament să fie luată
prin consens pentru toţi pacienţii, prin aplicarea protocoalelor terapeutice publicate. În acelaşi timp, înnoirea
protocoalelor terapeutice trebuie să devină o activitate regulată. Pentru creşterea participării membrilor la
activităţile societăţii, propun constituirea unor grupuri de lucru, pe localizări, cu scopul analizării activităţii şi a
integrării noutăţilor publicate în ghidurile terapeutice. Acestea vor trebui să ofere soluţii atât pentru specialiştii din
centrele mai mari, angrenaţi în echipe multidisciplinare orientate pe localizări, cât şi pentru specialiştii din centrele
în care e necesară acoperirea întregului spectru de afecţiuni oncologice. De asemeni, rolul SRRO ca furnizor de
educaţie medicală continuă de înalt nivel trebuie crescut, prin organizarea unor cursuri, eventual în paralel cu
întrunirile grupurilor de lucru pe localizări. Toate această activităţi vor duce, pe de o parte, la creşterea calităţii
actului oncologic, cât şi la identificarea SRRO ca partener posedând date solide, ce poate oferi o consultanţă
bazată pe date concrete, în relaţia cu autorităţile sanitare. Creşterea prestigiului profesiunilor oncologice, precum
şi prezentarea de date concrete privind nivelul tratamentelor administrate actual în ţară, raportat la situaţia
europeană, este singura metodă de a milita pentru creşterea finanţării centrelor oncologice.
Un alt obiectiv concret pentru SRRO pentru anul 2008 este militarea pentru ca România să voteze favorabil, în
Comisia Europeană, pentru includerea oncologiei medicale în nomenclatorul specialităţilor demult recunoscute în
Europa, cu o durată a pregătirii de 5 ani
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3. Acţiuni prevăzute a fi realizate
a. Constituirea grupurilor de lucru multidisciplinare pe localizări
b. Organizarea Congresul SRRO, cu tematică privind tratamentul multidisciplinar al cancerului mamar
c. Lansarea unui proiect pilot, privind aplicabilitatea recomandărilor Breast Health Global Initiative privind
diagnosticul şi tratamentul cancerului mamar, în România

Curriculum vitae
ALEXANDRU ENIU
Data şi locul naşterii: 07.03.1959
Studii: Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu
Haţieganu” Cluj, absolvită în 1994
Funcţia actuală: medic primar oncologie generală –
chimioterapie, Institutul Oncologic „Prof. I. Chiricuţă”
Cluj-Napoca, Departamentul Radioterapie I – Centrul de
Tumori Mamare
Pregătire profesională:
– medic rezident, în specialitatea oncologie generală –
chimioterapie (1994-1999)
– medic specialist oncologie generală – chimioterapie
(1999-2004), Institutul Oncologic „Prof. I. Chiricuţă” Cluj
– medic primar oncologie generală – chimioterapie (din
1999 până în prezent), Institutul Oncologic „Prof. I.
Chiricuţă” Cluj
– doctorand (din octombrie 2001), la U.M.F. „Iuliu
Haţieganu” Cluj, în domeniul fundamental „Ştiinţe
medicale”, sub conducerea prof. N. Ghilezan
Specializări:
– specializare aprofundată în oncologie (Universitatea de
Medicină din Rouen, 2000)

– certificare în oncologie medicală (European Society of
Medical Oncology Certification Examination, Hamburg,
2000)
– re-certificare în oncologia medicală de către ESMO (2006)
Titluri:
– membru activ al SRRO (din 1995)
– membru deplin al ESMO (din 2000)
– membru activ al ASCO (din 2001)
Activitatea ştiinţifică:
– 2 capitole în cărţi de referinţă
– 9 stadii de pregătire în străinătate (Spania, Olanda, Franţa,
Italia, USA, începând cu anul 1990)
– 14 articole publicate în reviste internaţionale de profil, ca
prim autor sau coautor
– 8 comunicări la congrese internaţionale de prestigiu
– invitat să susţină o serie de prezentări la diverse universităţi
din ţară şi străinătate (Grecia, Bulgaria, Turcia)
– Participarea la numeroase cursuri postuniversitare şi de
perfecţionare, atât în ţară, cât şi în străinătate
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