NEWS

10 de dezembro de 2018
a 7 de janeiro de 2019

Não perca os últimos Grupos
de Estudos de 2018!
Dia 11/12 (terça-feira)
Reunião do Grupo de Estudos de Tecnologia e
Informática em Radiologia (Get) com participação
do Dr. Luis Pecci Neto apresentando o tema Projeto
Relatório Radiológico Audiovisual, às 20h, na Sede
da SPR;
Reunião do Grupo de Estudos de Cabeça e Pescoço
(Gecape), às 20h, no Maksoud Plaza Hotel;
Reunião do Grupo de Estudos de Radiologia
Intervencionista (Geri), às 20h, no Maksoud Plaza
Hotel.
Dia 13/12 (quinta-feira)
Reunião do Grupo de Estudos de Neurorradiologia
(Gene), às 20h, no Maksoud Plaza Hotel.
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

Clube Roentgen
O último encontro do Clube Roentgen do ano ocorrerá na próxima
quarta-feira, dia 12 de dezembro, às 20 horas, no Maksoud Plaza
Hotel. O tema da aula de abertura será Meios de Contraste em
Imagem – Controvérsias e Novas Diretrizes, ministrada pelo Dr.
Hilton Muniz Leão Filho. Logo depois acontecerá a mini CCRP, com os casos cedidos
pela Unicamp, coordenados pela Dra. Inês Carmelita Minniti Rodrigues Pereira e
discutidos pelos Drs. Deivis da Silva Brito (Musculoesquelético), Mark Wanderley
(Tórax), Cinthia Callegari Barbisan (Abdome) e Laiz Laura de Godoy (Neurorradiologia).
O Clube também terá transmissão ao vivo via web, participe!
SAIBA MAIS

Programe-se
para os cursos de
fevereiro da SPR
A SPR mantém o ritmo intenso e já tem diversos
eventos programados para o próximo ano,
a fim de oferecer a seus membros e demais
interessados acesso ao mais variado e atualizado
conteúdo da área de Diagnóstico por Imagem.
Os eventos de fevereiro de 2019 estão com as
inscrições abertas e já é possível garantir sua
participação! O 4º módulo do 1º ciclo do ECNRLatam, programado para acontecer nos dias 20
e 23 de fevereiro, no Maksoud Plaza Hotel, terá
como tema Trauma/Degenerative/Metabolic/
Inflammatory e apresentará conteúdo análogo
ao curso de mesmo nome ministrado na Europa.
Àqueles que atingirem a frequência necessária,
será fornecido um certificado de participação
endossado pela SBNR, e para os aprovados na
prova realizada ao final do curso haverá ainda
um certificado à parte da EBNR.
Já o 9º Curso Temático Anual do GERME, que
ocorrerá entre dias 23 e 24 de fevereiro, também
no Maksoud Plaza Hotel, terá uma programação
científica multidisciplinar, com aulas teóricas
dinâmicas e discussões de casos conduzidas por
profissionais renomados, sob a coordenação dos
Drs. Marcelo Bordalo Rodrigues, Flávio Duarte
Silva e Paulo Victor Partezani Helito. Não deixe de
conferir a programação completa dos eventos e
garanta suas vagas!

Inscrições para a JPR serão abertas
ao público nos próximos dias
A partir do dia 14 de dezembro todos os
interessados em participar da mais importante
confraternização entre profissionais da área
de Diagnóstico por Imagem da América Latina
poderão realizar suas inscrições diretamente
no site da JPR! Realizada de 2 a 5 de maio,
no Transamerica Expo Center (TEC), em São
Paulo, a 49ª edição do evento trará o tema
Celebrando as Relações Internacionais.
O prazo final para todos os participantes
realizarem a pré-inscrição é 18 de abril,
sendo que, após essa data, serão aceitas
apenas inscrições no local do evento. Caso o
participante tenha interesse em se associar à
SPR para garantir a isenção durante o período
de pré-inscrição, o processo de filiação deverá
ser realizado até 10 de abril. Além disso, até 7
de janeiro será possível submeter resumos de
trabalho para seleção e posterior apresentação ou exposição no evento através do
sistema de submissão de trabalhos!

Associação à SPR garante
diversos benefícios
Contando com mais de 7 mil membros, a SPR é uma das mais importantes
sociedades da área de Diagnóstico por Imagem do mundo. Radiologistas, residentes
e especializandos têm acesso ao mais variado conteúdo de especialização, além de
descontos em diversos cursos oferecidos pela entidade!
Entre os benefícios se destacam: A isenção de taxa no período de pré-inscrição
para a JPR, para o Curso de Atualização em Imagem (Prof. Dr. Feres Secaf) e para
residentes do 1º ao 3º ano no COR para Residências; participação no Clube Manoel
de Abreu; exclusividade na inscrição do Curso Online de Radiologia; descontos em
todos os eventos científicos da SPR, entre diversos outros benefícios. Vale ressaltar
que o pagamento da anuidade de 2019 já está disponível e o valor pode ser pago
a partir deste mês. Se você ainda não é membro SPR confira aqui maiores detalhes
e comece 2019 com melhores oportunidades de estudo!
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