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În atenţia Doamnei Preşedinte, Dr. Adriana Rîmbu
Stimată Doamnă Preşedinte,

Practica metodei PET-CT se află la intersecţia zonelor de competenţă ale specialităţilor
noastre.

După cum bine ştiţi, nu există o reglementare legiferată la nivel european privind practicarea
acestei metode, astfel încât primează reglementările naţionale.

După cum, de asemenea, bine ştiţi, nu există o reglementare legiferată privind practicarea
acestei metode în România. Cutuma practicii face ca buletinele de PET-CT formulate în România să
aibă dublă semnătură sau semnatura unui medic cu dublă specialitate, în virtutea unor înţelegeri-cadru,
netranspuse în acte cu putere de lege, precum şi în virtutea unor cerinţe de autorizare.

Având în vedere apariţia centrelor PET-CT în România, caracterul interdisciplinar al metodei,
precum şi necesitatea de a reglementa practica acestei metode, pe plan naţional, Comitetul Naţional al
SRIM, întrunit în şedinţa din data de 29.11.2013, a decis să lanseze Societăţii Române de Medicină
Nucleară invitaţia de a conlucra în vederea elaborării unui program de atestat de studii complementare
care să permită specialiştilor de Medicină Nucleară sau Radiologie să dobândească cunoştinţele
teoretice şi practice necesare pentru atestarea în vederea practicării în condiţii legale a metodei.

În mod practic:
- Comitetele de conducere ale cele două societăţi ar urma sa elaboreze împreună o curriculă de

pregătire care să ofere fiecărei specialităţi cunoştinţele necesare din cealaltă specializare,
precum şi ambelor specialităţi cunoştinţele specifice practicii PET-CT;

- Curricula ar urma să fie dublată de un program care să detalieze responsabilii naţionali,
centrele de pregătire şi durata pregătirii;

- Documentul rezultat ar urma să fie promovat spre legiferare prin Comisia de Radiologie a
Ministerului Sănătăţii.
Este evident că acest demers nu poate fi derulat decât împreună de către cele două societăţi.
În ceea ce o priveşte, SRIM, prin votul Comitetului său Naţional, şi-a dat acordul pentru

începerea acestui demers.
Rugăm, pe această cale, Conducerea Societăţii de Medicină Nucleară din România să îşi

exprime punctul de vedere privind propunerea înaintată.
Aşteptăm răspunsul dumneavoastră, pe una dintre adresele dudea@clicknet.ro,

inabotar@yahoo.com sau srim2005@gmail.com sau, în scris, pe adresa: SRIM, În atenţia Doamnei
Profesor Ioana Lupescu, Institutul Clinic Fundeni, clădirea A, parter, Departamentul de Radiologie,
Imagistică Medicală şi Radiologie Intervenţională, Şos. Fundeni 258, Bucureşti, Sector 2.

Cu speranţa unei colaborări fructuoase,
Vă asigur, Stimată Doamnă Preşedinte, de expresia alesei mele consideraţii,

Prof. Dr. Sorin M. Dudea,
Preşedinte SRIM


