
 

Stimaţi colegi, 

Avem deosebita plăcere să vă invităm să participaţi la Cel de-al 2-lea Congres Național al Federației 
Societăților Române de Cancer, care se va desfășura în perioada 23-25 octombrie 2014, la Sinaia 
(Hotelul Internațional). El reunește cel de-al XXIV-lea Congres al Societăţii Române de Radioterapie 
şi Oncologie Medicală (SRROM) și Congresul Societății Române de Radioterapie din Bucureşti. 
Intenția celor din biroul Federatiei este ca, începând cu această ediție, congresul comun să aibă loc cu 
o frecvență anuală. Am dori ca acesta să fie primul pas către o unificare de facto în oncologia 
românească. Speranța noastră este că începând cu viitorul apropiat să avem un singur Congres 
Național de Oncologie, care să includă și SNOMR și IROI (de ce nu chiar din 2015?). Credem că al 
XXIV-lea Congres al SRROM este, simbolic, și ceasul al 24-lea în care toți oncologii români (și mai ales 
cei tineri!) ar trebui să se simtă solidari în afirmarea statutului lor și al oncologiei românești! 

Tema pe care v-o propunem la acest congres comun este: „Valorificarea progreselor medicinei de 
precizie în practica clinică oncologică”. Noțiunea de medicină (respectiv de oncologie) “de precizie”, 
recent conturată, se referă la aplicarea analizei panomice și a biologiei sistemelor pentru descifrarea 
cauzelor patologiei pacientului individual la nivel molecular, și apoi utilizarea terapiilor țintite pentru 
un tratament individualizat. Panomica este un termen utilizat pentru gama tehnologiilor moleculare, 
incluzând genomică, proteomică, metabolomică, transcriptomică și așa mai departe. Desigur, 
menirea acestui congres este de a ne poziționa din punctul de vedere al pregătirii teoretice, al 
posibilităților practice de cercetare, al posibilităților reale de aplicare și finanțare a tratamentelor 
personalizate în conjuncție cu tratamentele standard. 

Congresul va fi precedat de un curs postuniversitar cu tema Actualități în terapia moleculară țintită, 
2014, aflat la a opta ediție. 

Credem că este bine să fim împreună când discutăm oncologia modernă, când vrem să surmontăm 
distanța între ce știm și ce putem oferi pacienților noștri.  

Credem că este bine să fim împreună, ca regulă generală. Doar așa vom fi respectați ca medici și 
valorizați de societate. Aşa că vă aşteptăm să trimiteți lucrări și să fiţi alături de noi în 23-25 
octombrie 2014 la Sinaia, și apoi, oriunde, în fiecare an! 

 

Președintele Societății Române de Radioterapie 

Prof. Dr. Rodica Anghel 

 

Preşedintele Societăţii Române de Radioterapie şi Oncologie Medicală 

Prof. Dr. Tudor-Eliade Ciuleanu 


