SNNRS

Mensagem do Presidente
A Sociedade de Neurologia e Neurocirurgia do Rio Grande do Sul (SNNRS) desde sempre tem como missão congregar
os neurologistas e neurocirurgiões, do nosso estado.A gestão que assume no biênio 2015-2017 estabeleceu como meta
a "Educação Continuada" em cidades do interior e na capital. Entre outros conteúdos, a semiologia neurológica, métodos
diagnósticos pertinentes as doenças neurológicas e neurocirúrgicas, e o tema de urgências e emergências neurológicas
serão abordados. Estas atividades serão propostas em modelos prático e teórico, contemplando sempre uma interação
multiprofissional e de interespecialidades. Ao final de cada módulo, será proposto medidas simples de avaliação da
qualidade do atendimento utilizando instrumentos de investigação.

Os já tradicionais eventos (anos pares Jornada e anos impares Congresso com a posse da diretoria seguinte) serão
qualificados e ampliados. Como inovação, haverá inclusão de sessões de apresentação de teses, dissertações e projetos
nas áreas de neurociências do estado com intuito de difundir, divulgar, despertar e proporcionar interação entre as
diversas pesquisas na nossa área.
Os jantares científicos de discussão de casos entre serviços diferentes serão retomados. Em todos esses eventos a
associação com outras especialidades médicas e profissões da área de saúde proporcionará será estimulada para
maior conhecimento, interação e cooperação, consequentemente um melhor atendimento ao paciente em nosso estado.
Gostaríamos de receber os seus comentários, sugestões, críticas e, havendo interesse, colocar sua cidade e seu serviço
como um dos locais interessados em promover em conjunto às ações propostas.
É de vital importância que os sócios continuem a contribuir com o pagamento das anuidades e que mais colegas se
associem para podermos incentivar cada vez mais a neurociência no Rio Grande do Sul.
Um grande abraço a todos e boa empreitada
Contato: (51) 30142086
Email snnrs@snnrs.com.br
Site http://www.snnrs.com.br/
Curta nossa página no Facebook https://www.facebook.com/daiane.snnrs
Em nome da diretoria
Dr. Carlo Domênico Marrone
CREMERS 15423
Presidente da SNNRS
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