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MMaaiinntteennaannccee  ooff  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  aanndd  tthhee  RRoollee  

ooff  CCAAMMPPEEPP  
 

SStteevveenn  JJ..  GGooeettsscchh,,  PPhh..DD..,,  FFAAAAPPMM  
AACCMMPP  2255tthh  AAnnnnuuaall  MMeeeettiinngg  

SSeeaattttllee,,  WWAA  MMaayy  22000088  
 

CCoommmmiissssiioonn  oonn  AAccccrreeddiittaattiioonn  ooff  MMeeddiiccaall  PPhhyyssiiccss  
EEdduuccaattiioonnaall  PPrrooggrraammss  

••NNoonnpprrooffiitt  oorrggaanniizzaattiioonn  ssppoonnssoorreedd  bbyy  AAAAPPMM,,  AACCMMPP,,  AACCRR  aanndd  
CCCCPPMM  
••AAccccrreeddiittss  ggrraadduuaattee  pprrooggrraammss,,  rreessiiddeenncciieess  aanndd  ccoonnttiinnuuiinngg  
eedduuccaattiioonn  pprrooggrraammss  
••EEiigghhtt  mmeemmbbeerr  BBooaarrdd  ooff  DDiirreeccttoorrss  cchhaaiirreedd  bbyy  PPrreessiiddeenntt  JJoohhnn  
HHaazzllee  
  

CCAAMMPPEEPP  ssttrruuccttuurree::  
••88  mmeemmbbeerr  bbooaarrdd  ooff  ddiirreeccttoorrss,,  cchhaaiirreedd  bbyy  JJoohhnn  HHaazzllee  
••RReevviieeww  ccoommmmiitttteeeess  iinn  GGrraadduuaattee  EEdduuccaattiioonn  ((EEdd  JJaacckkssoonn)),,  
RReessiiddeennccyy  EEdduuccaattiioonn  ((BBrruuccee  GGeerrbbii))  aanndd  CCoonnttiinnuuiinngg  EEdduuccaattiioonn  
((BBrruuccee  TThhoommaaddsseenn))  
 

CCAAMMPPEEPP  RRoollee  iinn  MMOOCC  
••CCAAMMPPEEPP  aaccccrreeddiittss  pprrooggrraammss,,  bbuutt  ddooeess  nnoott  ccrreeaattee  pprrooggrraammss  
••MMPPCCEECCss  aawwaarrddeedd  ffoorr  mmeeeettiinnggss,,  oonnlliinnee  mmoodduulleess,,  ccoommmmiitttteeee  
wwoorrkk,,  rreeffeerreeeeiinngg  mmaannuussccrriippttss  
••SSAAMMss  aawwaarrddeedd  aatt  ssoommee  mmeeeettiinnggss  ((iinncclluuddiinngg  tthhiiss  oonnee!!00  
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AABBRR  MMaaiinntteennaannccee  ooff  CCeerrttiiffiiccaattiioonn  RReeqquuiirreemmeennttss::  
••AAllll  pphhyyssiicciissttss  cceerrttiiffiieedd  aafftteerr  22000022  mmuusstt  ppaarrttiicciippaattee  iinn  tthhee  tteenn  yyeeaarr  
MMOOCC  pprrooggrraamm  
••AABBRR  iiss  oonnee  ooff  2244  mmeemmbbeerr  bbooaarrddss  ooff  tthhee  AAmmeerriiccaann  BBooaarrdd  ooff  MMeeddiiccaall  
SSppeecciiaallttiieess  
••AABBMMSS  iinnssttiittuutteedd  aa  rreeqquuiirreemmeenntt  iinn  22000066  ffoorr  ““ccoonnttiinnuuoouuss  pprrooffeessssiioonnaall  
ddeevveellooppmmeenntt””   
••IInn  mmaannyy  ssttaatteess  tthhee  ddeeffiinniittiioonn  ooff  ““QQuuaalliiffiieedd  MMeeddiiccaall  PPhhyyssiicciisstt””   iiss  
ddeeppeennddeenntt  oonn  BBooaarrdd  cceerrttiiffiiccaattiioonn  
••SSoommee  ffoorrttuunnaattee  pphhyyssiicciissttss  pprreevviioouussllyy  rreecceeiivveedd  ““ lliiffeettiimmee  cceerrttiiffiiccaattiioonn””     
  

FFoouurr  ccoommppoonneennttss  ttoo  MMOOCC  pprrooggrraamm  iinn  ssiixx  MMeeddiiccaall  
CCoommppeetteenncciieess  

 

VViissiitt  wweebb  ppaaggee::      wwwwww..tthheeaabbrr..oorrgg  
 

11..    PPrrooffeessssiioonnaall  ssttaannddiinngg  ((lliicceennssee  iiff  aapppprroopprriiaattee))  
22..    LLiiffeelloonngg  lleeaarrnniinngg  aanndd  sseellff--aasssseessssmmeenntt  
33..    CCooggnniittiivvee  eexxppeerriieennccee  
44..    PPrraaccttiiccee  qquuaalliittyy  iimmpprroovveemmeenntt  
 

••AABBRR  sseettss  oouutt  rreeqquuiirreemmeennttss  ffoorr  eeaacchh  ccoommppoonneenntt  
••DDiivviiddeedd  iinnttoo  ““DDiiaaggnnoossttiicc  RRaaddiioollooggiisstt  PPhhyyssiicciisstt”” ,,  ““RRaaddiiaattiioonn  TThheerraappyy  
PPhhyyssiicciisstt””   aanndd  ““MMeeddiiccaall  NNuucclleeaarr  PPhhyyssiicciisstt””   
••EEaacchh  ddiipplloommaattee  mmuusstt  hhaavvee  ppeerrssoonnaall  aaccccoouunntt  aanndd  pprrooggrraamm  wwiitthh  AABBRR,,  
aacccceesssseedd  oonnlliinnee  aatt  wwwwww..tthheeaabbrr..oorrgg    
••TToottaall  1100  yyeeaarr  ffeeee  ffrroomm  $$11220000  ((22000022  tthhrruu  22001122))  ttoo  $$11770000  ((22000066  tthhrruu  
22001166))..    
  
PPeerrssoonnaall  nnoottee::    II’’llll  bbee  6666  aatt  eenndd  ooff  1100  yyeeaarr  ccyyccllee::    II’’mm  oonnllyy  ggooiinngg  ttoo  
ddoo  tthhiiss  oonnccee!!  



AbstractID: 8104 Title: Maintenance of Certification and the Role of CAMPEP   S. 
Goetsch, Ph.D.  Page 3 
ACMP Seattle, WA  May 4, 2008 

 

  

SSiixx  MMeeddiiccaall  CCoommppeetteenncciieess  
••MMeeddiiccaall  KKnnoowwlleeddggee  
••PPaattiieenntt  CCaarree  
••IInntteerrppeerrssoonnaall  aanndd  CCoommmmuunniiccaattiioonn  SSkkiillllss  
••PPrrooffeessssiioonnaalliissmm  
••PPrraaccttiiccee--bbaasseedd  LLeeaarrnniinngg  aanndd  IImmpprroovveemmeenntt  
••SSyysstteemmss--bbaasseedd  PPrraaccttiiccee  
 

MMEEDDIICCAALL  CCOOMMPPEETTEENNCCIIEESS::  
CCoommppoonneenntt  11::    PPrrooffeessssiioonnaall  SSttaannddiinngg  
••EEvvaalluuaatteedd  tthhrroouugghh  ppoosssseessssiioonn  ooff  aa  lliicceennssee  ttoo  pprraaccttiiccee  
mmeeddiiccaall  pphhyyssiiccss  
••LLeetttteerr  ooff  aatttteessttaattiioonn  ffrroomm  aa  cceerrttiiffiieedd  mmeeddiiccaall  pphhyyssiicciisstt  ((yyeeaarr  
ssiixx))  
••LLeetttteerr  ooff  aatttteessttaattiioonn  ffrroomm  aa  cceerrttiiffiieedd  rraaddiioollooggiisstt  oorr  rraaddiiaattiioonn  
oonnccoollooggiisstt  
  
CCoommppoonneenntt  22::  LLiiffeelloonngg  LLeeaarrnniinngg  aanndd  SSeellff--
AAsssseessssmmeenntt  
22..aa..  LLiiffeelloonngg  LLeeaarrnniinngg::  
••BBeeggiinn  aaccccuummuullaattiinngg  CCEE  ccrreeddiittss  iinn  CCYY  22000066  
••CCAAMMPPEEPP  aapppprroovveess  pprrooggrraammss  ffoorr  MMPPCCEECC  ccrreeddiittss  
••NNeeeedd  225500  CCEE  ccrreeddiittss  oovveerr  1100  yyeeaarrss  
••SSoommee  mmaayy  bbee  iinn  tthhee  ffoorrmm  ooff  SSeellff--DDiirreecctteedd  EEdduuccaattiioonnaall  PPrroojjeeccttss  
((SSDDEEPPss))  
••OOnnee  SSDDEEPP  ((1155  ccrreeddiittss))  mmaayy  bbee  ccoommpplleetteedd  eeaacchh  ccaalleennddaarr  yyeeaarr  
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CCMMEE  GGaatteewwaayy      wwwwww..ccmmeeggaatteewwaayy..oorrgg  
TTiimmee  ttoo  ssttaarrtt  yyoouurr  oowwnn  aaccccoouunntt!!  

 

CCMMEE  GGaatteewwaayy  PPaarrttiicciippaattiinngg  oorrggaanniizzaattiioonnss::  
ABR, ACR, American Roentgen Ray Society, American Society of 
Neuroradiology, CAMPEP, RSNA, Society of Interventional Radiology, 
Society of Nuclear Medicine  
 

••AASSTTRROO  aanndd  AAAAPPMM  ttoo  aauuttoommaattiiccaallllyy  ttrraannssffeerr  ccrreeddiittss  ((nnoott  iinn  
ppllaaccee  yyeett))  
••CCrreeaattee  aaccccoouunntt  aatt    wwwwww..ccmmeeggaatteewwaayy..oorrgg  
••LLoogg  iinn  aanndd  eeddiitt  oorr  aadddd  CCMMEE  ccrreeddiittss  
••BBeesstt  ttoo  aaccttiivveellyy  mmoonniittoorr  tthheessee  ccrreeddiittss  
••LLoogg  iinn,,  vviieeww  aanndd  pprriinntt  MMPPCCEECC  ccrreeddiittss  
  

AArree  SSDDEEPPss  ccoommppoosseedd  ooff  DDDDDDDDaaaaaaaarrrrrrrrkkkkkkkk        MMMMMMMMaaaaaaaatttttttttttttttteeeeeeeerrrrrrrr??  
••AArree  tthheeyy  MMAACCHHOOss??  
••WWIIMMPPss??  
••CCaann  yyoouu  ggeett  SSDDEEPPss  aatt  WWIIMMPP  iinn  CCoolloorraaddoo??  
••HHooww  ddoo  yyoouu  pprroonnoouunnccee  ““SSDDEEPP”” ??  

  
EExxaammpplleess  ooff  SSeellff--DDiirreecctteedd  EEdduuccaattiioonn  PPrroojjeeccttss  

••TThheerraappeeuuttiicc  rraaddiioollooggiicc  pphhyyssiiccss::    ddeevveelloopp  aa  oonnee  hhoouurr  lleeccttuurree  
oonn  uussee  ooff  PPEETT//CCTT  iinn  rraaddiiaattiioonn  oonnccoollooggyy  
••TThheerraappeeuuttiicc  rraaddiioollooggiicc  pphhyyssiiccss::    lleeaarrnn  ttoo  ddoo  HHDDRR  ttrreeaattmmeenntt  
ppllaannss  
••TThheerraappeeuuttiicc  rraaddiioollooggiicc  pphhyyssiiccss::    lleeaarrnn  ttoo  uussee  TTGG--5511  pprroottooccooll  
ffoorr  ccaalliibbrraattiioonn  ooff  hhiigghh  eenneerrggyy  pphhoottoonn  aanndd  eelleeccttrroonn  bbeeaammss  
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MMoorree  eexxaammpplleess  ooff  SSDDEEPPss::  
 

••DDiiaaggnnoossttiicc  rraaddiioollooggiicc  pphhyyssiiccss::  uunnddeerrssttaanndd  HHIIPPAAAA  aanndd  
pprriivvaaccyy  rreegguullaattiioonnss  aass  rreellaatteedd  ttoo  ddiiaaggnnoossttiicc  rraaddiioollooggyy  
••DDiiaaggnnoossttiicc  rraaddiioollooggiicc  pphhyyssiiccss::    IImmpprroovvee  ppeerrssoonnaall  kknnoowwlleeddggee  
aanndd  uunnddeerrssttaannddiinngg  ooff  mmoolleeccuullaarr  iimmaaggiinngg      
••MMeeddiiccaall  nnuucclleeaarr  pphhyyssiiccss::    ppaattiieenntt  rreelleeaassee  ooppttiioonnss  ffoolllloowwiinngg  
II--113311  tthheerraappyy  
  
22..  LLiiffeelloonngg  LLeeaarrnniinngg  aanndd  SSeellff--AAsssseessssmmeenntt::    
22..  bb..    SSeellff--AAsssseessssmmeenntt  MMoodduulleess  ((SSAAMMss))  
 

••TTwweennttyy  SSAAMMss  rreeqquuiirreedd  oovveerr  1100  yyeeaarr  ppeerriioodd  
••NNoo  mmoorree  tthhaann  44  SSAAMM  ccrreeddiittss  ppeerr  yyeeaarr  
••SSAAMMss  ddeevveellooppeedd  bbyy  rraaddiioollooggiicc  pphhyyssiiccss  rreellaatteedd  
ssoocciieettiieess    
 

MMyysstteerriioouuss  wwoorrlldd  ooff  SSAAMMss  
••WWhhaatt  aarree  tthheeyy??  
••HHooww  ddoo  yyoouu  ffiinndd  tthheemm??  
••HHooww  ddoo  yyoouu  ggeett  ttwwoo  ppeerr  yyeeaarr??  
  

HHooww  ddoo  yyoouu  ggeett  SSAAMMss??  
••PPrreesseennttllyy  33  SSAAMMss  aavvaaiillaabbllee  oonnlliinnee  tthhrruu  RRSSNNAA  
••  AAAAPPMM  hhaass  jjuusstt  aaddddeedd  sseevveenn  SSAAMMss  oonnlliinnee  tthhrruu  ooppttiioonnaall  
RReemmoottee  DDiirreecctteedd  CCoonnttiinnuuiinngg  EEdduuccaattiioonn  ((RRDDCCEE))  pprrooggrraamm  
((ddoowwnn  aass  ooff  AApprriill  44))  
••TThhiiss  AACCMMPP  mmeeeettiinngg  ttoo  ggrraanntt  SSAAMM  ccrreeddiittss  
••MMoorree  SSAAMMSS  wwiillll  bbee  aaddddeedd  eeaacchh  yyeeaarr  
  



AbstractID: 8104 Title: Maintenance of Certification and the Role of CAMPEP   S. 
Goetsch, Ph.D.  Page 6 
ACMP Seattle, WA  May 4, 2008 

 

AAAAPPMM  RRDDCCEE  oonnlliinnee  SSAAMMss  
••MMuusstt  ssuubbssccrriibbee  ttoo  RRDDCCEE  
••LLoogg  oonn  ttoo  AAAAPPMM  wweebb  ppaaggee::    EEdduuccaattiioonn//VViirrttuuaall  LLiibbrraarryy//AAAAPPMM  
22000077  mmeeeettiinngg  
••OOppeennss  ““ bblluueesskkyybbrrooaaddccaasstt..ccoomm””   wweebb  ppaaggee  
••SSeelleecctt  AAAAPPMM  AAnnnnuuaall  MMeeeettiinnggss,,  tthheenn  sseelleecctt  22000077,,  tthheenn  
““ SSAAMMss  pprreesseennttaattiioonnss””   

  
AAAAPPMM  22000077  AAnnnnuuaall  MMeeeettiinngg  SSAAMMss  

••77  SSAAMMss  aavvaaiillaabbllee  iinn  33  ccaatteeggoorriieess::  44  RRaaddiiaattiioonn  TThheerraappyy,,  11  iinn  
CCTT  aanndd  11  iinn  ““ SShhiieellddiinngg  RRFF,,  PPEETT,,  CCTT””   
••  MMuusstt  wwaattcchh  AALLLL  vviiddeeoo  pprreesseennttaattiioonnss  ffiirrsstt  ((9900  mmiinnuutteess  ttoo  22  
hhoouurrss))  
••TThheenn  ttaakkee  qquuiizz  
••CChheecckk  AABBRR  wweebb  ppaaggee  ttoo  mmaakkee  ssuurree  yyoouu  ggeett  ccrreeddiitt  
  
CCoommppoonneenntt  33::  CCooggnniittiivvee  EExxppeerriieennccee  
 

MMuusstt  ddeemmoonnssttrraattee  ccoorree  kknnoowwlleeddggee  ffuunnddaammeennttaall  ttoo  pprraaccttiiccee  ooff  
rraaddiioollooggiicc  pphhyyssiiccss  

••OOnnee  eexxaamm  ttoo  bbee  ttaakkeenn  dduurriinngg  yyeeaarr  88,,  99  oorr  1100  
••EExxaamm  ttoo  bbee  sseeccuurree  aanndd  pprrooccttoorreedd  iinn  aa  nnaattiioonnaallllyy  rreeccooggnniizzeedd  cceenntteerr  
••NNeeww  eexxaammss  ooffffeerreedd  oonnccee  ppeerr  yyeeaarr  
••FFiirrsstt  eexxaamm  ttoo  bbee  ggiivveenn  iinn  22001100,,  llooccaattiioonnss  ttoo  bbee  aannnnoouunncceedd  
••FFiirrsstt  rraadd  oonncc  eexxaamm  ooffffeerreedd  OOcctt  55,,  22000077  aanndd  AApprr  2255,,  22000088..    NNeexxtt  
eexxaamm  ooffffeerreedd  OOcctt..  33,,  22000088  
••FFiirrsstt  rraaddiioollooggiicc  pphhyyssiiccss  eexxaamm  iinn  22001100  
  
 
 
 



AbstractID: 8104 Title: Maintenance of Certification and the Role of CAMPEP   S. 
Goetsch, Ph.D.  Page 7 
ACMP Seattle, WA  May 4, 2008 

 

CCoommppoonneenntt  44::  PPrraaccttiiccee  QQuuaalliittyy  IImmpprroovveemmeenntt  
((PPQQII))  
 

EEvveerryy  ddiipplloommaattee  mmuusstt  ppaarrttiicciippaattee  ccoonnttiinnuuoouussllyy  iinn  PPQQII  oovveerr  tthhee  1100  
yyeeaarr  ccyyccllee  

FFiivvee  aarreeaass::    ssaaffeettyy,,  aaccccuurraaccyy  ooff  aannaallyysseess  aanndd  ccaallccuullaattiioonnss,,  
ccoommmmuunniiccaattiioonn  iissssuueess,,  pprraaccttiiccee  gguuiiddeelliinneess  aanndd  tteecchhnniiccaall  ssttaannddaarrddss,,  
aanndd  ssuurrvveeyyss  

••IInnddiivviidduuaall  mmuusstt  rreecceeiivvee  ttrraaiinniinngg  iinn  yyeeaarr  oonnee  ((““YYiikkeess!!!!  II’’ mm  aallrreeaaddyy  
bbeehhiinndd”” ))    
••YYeeaarr  22  SSeelleecctt  pprroojjeecctt  aanndd  ccoolllleecctt  bbaasseelliinnee  ddaattaa  
••YYeeaarr  33  AAnnaallyyzzee  ddaattaa,,  ccrreeaattee  iimmpprroovveemmeenntt  ppllaann  
••YYeeaarr  44  IImmpplleemmeenntt  iimmpprroovveemmeenntt  ppllaann  
••YYeeaarrss  55--1100  rreeppeeaatt  ccyyccllee  
  

EExxaammpplleess  ooff  PPQQII  PPrroojjeeccttss  
••TThheerraappyy::    ssttaannddaarrddiizzee  pphhyyssiiccss  cchhaarrtt  cchheecckkss;;  ssttaannddaarrddiizzee  
ddoossee  ccoonnssttaannccyy  tteessttiinngg  
••DDiiaaggnnoossttiicc::    wwoommeenn’’ ss  CCTT  ddoosseess;;  rreeppoorrtt  ttuurrnnaarroouunndd  ttiimmeess  
aanndd  ccoommmmuunniiccaattiioonn  iissssuueess  
••NNuucclleeaarr  mmeeddiicciinnee::    rraaddiiaattiioonn  bbaaddggee  mmoonniittoorriinngg;;  ssuurrvveeyy  ooff  
ssaattiissffaaccttiioonn  ooff  pphhyyssiicciiaannss  
 

AABBRR  PPhhyyssiiccss  RReepprreesseennttaattiivveess  
••IInniittiiaall  cceerrttiiffiiccaattiioonn::    RRiicchh  MMoorriinn,,  AAssssiissttaanntt  EExxeeccuuttiivvee  DDiirreeccttoorr  
••MMaaiinntteennaannccee  ooff  cceerrttiiffiiccaattiioonn::    DDoonn  FFrreeyy,,  AAssssiissttaanntt  EExxeeccuuttiivvee  
DDiirreeccttoorr  
••RRaaddiioollooggiicc  PPhhyyssiiccss  BBooaarrdd  MMeemmbbeerrss::    RRiicchh  MMoorriinn,,  DDoonn  FFrreeyy  
aanndd  GGeeooffff  IIbbbbootttt  
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CCoonncclluussiioonnss  
 

••BBrraavvee  nneeww  aaddvveennttuurree  
••EEvveerryyoonnee  hhaass  qquueessttiioonnss  
••PPeerrhhaappss  AABBRR  ccoouulldd  aassssiiggnn  ccoouunnsseelloorrss  ttoo  hheellpp  gguuiiddee  
iinnddiivviidduuaallss  
  
 


