
                                Referat fra EFOMP delegat 2001/2002.

 

EFOMP mødet blev afholdt i  Belfast 15 september 2001.

Forud var gået møde i” standing comitte on registration” hvor undertegnede er medlem

 Mødet blev holdt i forbindelse med  Belfast 2001 Medical Physics. Der var et velbesøgt kursus i  QA med

flere gode undervisere. Kurset dækkede både radioterapi, røntgendiagnostik og nuklearmedicin.

 Der er kommet referater fra Scientific committee , ETP og  Council.

 Nogle hovedpunkter fremhæves her. Resten fremgår af referaterne.

 ETP.

 Der er travel awards for en ung fysiker til 2-3 ugers ophold i et andet land.

  Nye kurser vil blive oprettet hos ESMP. Mange deltager i hvert kursus.

 Der efterlyses forslag om kurser i forbindelse med nye EFOMP kongresser. Den næste er i Eindhoven 20-

23.5.2003.

  EFOMP certificat om European medical physicist blev drøftet meget og der var mange forskellige meninger.

Emnet tages op senere.

  Guidelines for registration schemes kommer i Physica Medica. Dendy arbejder videre på sagen

 sammen med de NMO der er interesserede( F.eks. DGMP)

 Etik og misconduct. Forslag blev fremlagt af Dendy. ETP komiteen arbejder videre med sagen.

Det er et af de punkter der mangler i det danske registreringssystem.

 ESTRO er ved at lave et uddannelsesprogram for fysikere inden for strålebehandling. ILL er medlem af

gruppen. 

Nogle policy statements er forældede. En lille arbejdsgruppe  ser på den første.

 

Scientific committee.:

450 deltagere i Belfast møde .Godt niveau for indlæg.

Einhoven 2003.

2005 kongres bestemmes på møde i Ljubljana juni 2002.

 IOMP har forslag om at arrangere en World Medical Physics kongres sammen med EFOMP i 2005.

Der appelleredes til fysikerne om at deltage i EFOMP kongresserne.
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Der er specielle fysiker møder og kurser i forbindelse med ECR. Det bør være af interesse for

røntgendiagnostik fysikerne.

 Der er også samarbejde med EANM. Aftalt at holde et fælles symposium ved EANM møderne.

Øget samarbejde med AAPM.

 Alberto Del Guerra stopper som formand i 2002.

 

 Council.

  EFOMP organisation. Der kommer snart ændringer i den indre struktur i EFOMP. Det skulle medføre

større åbenhed og information. Ad hoc arbejdsgrupper vil blive nedsat.

 

EFOMP requirement for bud på kongresser blev vedtaget med en mindre tilføjelse.

ILL vil kontakte IOMP om kongressamarbejde i 2005.

  Verdenskongres i 2006 holdes i Sydkorea.

 Der var enighed om de retningslinier for etik og professional conduct der var fremlagt i ETP.

  Prof. Alan Perkins er den nye formand for scientific comm.

 Alberto Del Guerra er ny vice president i 2002 og dermed ny president i 2003.
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