XXVIII CURSO DE
DIAGNÓSTICO POR
IMAGEM DA MAMA

XXI JORNADA
PERNAMBUCANA
DE RADIOLOGIA

15 a 16 de Junho de 2018
JCPM Trade Center - Recife-PE
A “XXVIII Jornada Norte Nordeste do CBR” será realizada juntamente com a “XXI Jornada
Pernambucana e XXVIII Curso de Imagem da Mama” nos dias 15 e 16 de junho de 2018 no JCPM em
Recife. Será um evento grandioso, pois teremos sala de Mama coordenada pela Drª Norma
Maranhão e também haverá Sala de TC e RM (Neuro, Abdome, Tórax, Músculo), sala de US
Obstétrico e de US Geral e Sala para Técnicos e Tecnólogos.
A novidade esse ano é que no sábado a tarde haverá uma sala para estudantes de graduação
em medicina com aulas básicas. Teremos apresentação de trabalhos científicos, não deixe de
inscrever o seu.
Grandes e renomados palestrantes mundiais estarão presentes. Receberemos, para participar
da Jornada de Radiologia Norte Nordeste e Pernambucana de Radiologia, o Professor Dr. Carlos
Zamora da Universidade da Carolina do Norte (USA) como professor visitante internacional da
“American Society of Neuroradiology” (ASNR) pelo “Programa de Extensão da Anne G. Osborn”. A
SRPE muito se orgulha de ter sido escolhida após se inscrever para esse programa de extensão.
Além da Jornada Pernambucana de Radiologia, o prof. Zamora passará 10 dias aqui
exclusivamente no Recife participando das atividades da SRPE e também visitando universidades e
residências em radiologia de Pernambuco.
Haverá na sexta-feira, 15, às 19h00, o Coquetel de abertura onde serão homenageados dois
radiologistas que contribuíram para o desenvolvimento da radiologia em Pernambuco, no Brasil e no
mundo.
Então não perca esse grande momento de atualização e confraternização em Recife. Será um
evento muito informativo, alegre e divertido! Confira a programação preliminar. Aguardamos todos
vocês no Recife de braços abertos!
As inscrições já estão abertas no site (www.srpe.org.br) e aproveitem os grandes descontos
iniciais.
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