NEWS

27 de novembro a
09 de dezembro de 2018

Participe dos Grupos de Estudo
da quinzena
Dia 05/12 (quarta-feira)
Reunião do Grupo de Estudos de Proteção
Radiológica (Latin Safe), às 17h30, na Sede da SPR;
Reunião do Grupo de Estudos de Imagem
Quantitativa (Giq), às 20h, na Sede da SPR.
A sede da SPR fica na Av. Paulista, 491, cj. 41 – 4º andar, e
o Maksoud Plaza Hotel, na Rua São Carlos do Pinhal, 424.
Os encontros também são transmitidos ao vivo pela internet
– clique nos respectivos hiperlinks para acessar.
*
As opiniões emitidas nos Grupos de Estudos são estritamente pessoais e seus eventuais
desdobramentos, de quaisquer naturezas, são de responsabilidade de cada indivíduo. A SPR
não participa com opiniões, não restringe participações e não pode responder por nenhuma
colocação no âmbito destes fóruns.
	A SPR reforça a norma expressa no Código de Ética Médica e recomenda que não sejam
incluídos em slides, casos clínicos e/ou estudos apresentados em nossos congressos, grupos de
estudo e cursos em geral qualquer referência ao paciente que possa permitir sua identificação,
incluindo as iniciais de seu nome ou registro de prontuário médico.

SAIBA MAIS

JPR 2019: Inscrições exclusivas
para Membros SPR estão abertas!
As inscrições para a 49ª Jornada Paulista de
Radiologia ficarão disponíveis, com exclusividade
aos membros da SPR, até o dia 13 de dezembro.
Além da isenção da taxa, no período de
pré-inscrição, o membro SPR garante vaga
antecipadamente nos principais cursos da JPR! A
partir do dia 14, os demais interessados também
poderão registrar-se no evento.
A 49ª edição da Jornada Paulista de Radiologia,
que trará o tema “Celebrando as Relações
Internacionais”, será realizada entre os dias
2 a 5 de maio, no Transamerica Expo Center
(TEC), em São Paulo em parceria com diversas
entidades internacionais.
Como acontece tradicionalmente, renomados
professores estrangeiros farão parte do time de
conferencistas do evento. Fique de olho no site
oficial da Jornada e garanta sua participação!

SAIBA MAIS

Participe do 4º módulo do ECNR-Latam!
Na última edição da News, informamos que a
data de realização do 4º Módulo do 1º Ciclo
do ECNR-Latam, seria modificada. Entretanto,
o evento ocorrerá entre os dias 20 e 23 de
fevereiro de 2019, no Maksoud Plaza Hotel,
em São Paulo, como já planejado. As inscrições
para o 4º módulo já estão disponíveis no site da
SPR a todos os interessados.
Trazendo conteúdo análogo ao curso de
mesmo nome ministrado na Europa, o tema que
encerra o 1º ciclo será “Trauma/Degenerative/
Metabolic/Inflammatory”.
Ao final, será fornecido um certificado de
participação endossado pela SBNR àqueles que
atingirem a frequência necessária no curso.
Além disso, haverá uma prova sobre o conteúdo
apresentado, e os aprovados receberão um
certificado à parte da EBNR.

INSCREVA-SE JÁ!

Garanta sua vaga na
9ª edição do GERME!
As inscrições para o 9º Curso Temático Anual
do GERME – Pé e Tornozelo, estão disponíveis,
com exclusividade para membros da SPR com
a anuidade em dia, até o dia 13 de dezembro.
O evento, que será realizado nos dias 23 e
24 de fevereiro, no Maksoud Plaza Hotel, é
constituído por uma programação científica
multidisciplinar, com aulas de nível avançado
e discussões conduzidas por radiologistas e
especialistas renomados. Para garantir sua vaga,
acesse o site da SPR!

Conheça os finalistas do
Progetto Diventerò!
É com grande satisfação e entusiasmo que a SPR anuncia os nomes dos três finalistas do
Progetto Diventerò 2018/2019, premiados com uma bolsa de estudos de seis semanas
em um renomado centro de estudos no exterior. De um total de 24 inscrições, nove
candidatos foram classificados para as entrevistas presencias e, após as entrevistas,
que ocorreram no último dia 21, a Dra. Giovana Bittencourt Basso e os Drs. Bruno
Jucá Ribeiro e Paulo Moraes Agnolitto foram os selecionados para o estágio.
O projeto, promovido pela parceria entre a Sociedade Paulista de Radiologia e
Diagnóstico por Imagem e a Fundação Bracco, levará os três médicos radiologistas
para a Itália em março de 2019. Acompanhe as entrevistas com os candidatos na
edição de janeiro do Jornal da Imagem!

Recebe mensalmente o Jornal da Imagem?
Colabore com a SPR e responda a pesquisa disponível!
O Jornal da Imagem é produzido mensalmente pela entidade e enviado para seus
leitores há mais de 40 anos. Ao longo desse tempo, a SPR vem buscando facilitar
o acesso e torná-lo cada vez mais prático e sustentável. Por isso, o periódico já é
disponibilizado no site da SPR e foi desenvolvido especialmente para smartphones
e tablets, oferecido em formato de aplicativo para os sistemas Android e iOS.
Para redefinir a nova tiragem da publicação em 2019, queremos
saber quem são os leitores que gostariam de continuar
recebendo o exemplar impresso e também aqueles que desejam
desfazer a assinatura, acompanhando apenas o digital. Para
tanto, pedimos que todos respondam um breve formulário e
nos ajude a aperfeiçoar ainda mais nossos serviços!
Obs.: caso já tenha respondido a pesquisa anteriormente, por favor desconsiderar a mensagem.
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