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Como nos conectamos e nos comunicamos nunca foi tão importante quanto neste ano. A pandemia COVID-19 

obviamente prejudicou nossa capacidade de reunir e compartilhar tempo uns com os outros. No entanto, o 

Comitê de Comunicações SNACC aceitou o desafio e trabalhou diligentemente durante o ano passado para 

facilitar as conexões e fornecer informações aos membros da SNACC  

  

Começamos o ano com o sucesso do SNACC-JNA Journal Club, que reuniu ideias e pessoas de todo o país, de 

todas as especialidades e origens. Vamos continuar esta tradição e os Drs. Ib Adedgube e Kate Rosenblatt 

ajudarão em nosso esforço. Veja seu anúncio neste Boletim. Com o surgimento do COVID-19 em Nova York, 

Califórnia e Washington, os membros do Comitê de Comunicações ajudaram a escrever artigos endossados pela 

SNACC para recomendações de práticas de segurança em neurocirurgia e AVC no JNA. Drs. Reza Gorji e Arney 

Abcejo ajudaram a curar as diretrizes e recomendações do COVID em nosso site SNACC. O Dr. Abcejo também 

trabalhou em estreita colaboração com a APSF como seu diretor médico do site para continuar a se envolver 

com a segurança do paciente e manter a SNACC na frente da neurocirurgia e segurança neurológica 

perioperatória do paciente.  

  

A Reunião Anual virtual da SNACC foi incrivelmente bem-sucedida e o Comitê de Comunicações ajudou em todas 

as facetas de planejamento, marketing e conexão. Nossa mídia social SNACC explodiu online - especialmente 

com a Dra. Jacqueline Morano, que assumiu nossa conta no Instagram. Continuamos a trabalhar e nos envolver 

com todos os outros comitês SNACC para enfocar e entregar as mensagens e missões da SNACC.  
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Enquanto navegamos pelos desafios persistentes que temos pela frente nos próximos meses, saiba que o 

Comitê de Comunicações SNACC continuará a nos ajudar a nos manter conectados e informados. Estamos nisso 

juntos e, juntos, vamos superar isso.  

  

Sinta-se à vontade para entrar em contato com qualquer membro do fantástico Comitê de Comunicações SNACC 

se quiser se envolver mais, se quiser melhorias para conectar todos nós ou se tiver alguma dúvida.  

  

SNACC-JNA Twitter Journal Club  

Ib Adedugbe, MBBS BSc  

  

SALVE A DATA: terça-feira, 12 de janeiro de 2021  

  

O SNACC-JNA Twitter Journal Club inaugural foi lançado no início deste ano com muito envolvimento e interação 

dentro e fora da comunidade SNACC. Especialistas internacionais compartilharam a experiência e também 

conquistamos o interesse de nossos colegas neurocirúrgicos! A polinização cruzada de ideias e práticas em todo 

o mundo nos permitiu, como comunidade, revisar coletivamente a pesquisa acadêmica e adicionar ao nosso 

repertório de técnicas para melhorar o atendimento e a experiência do paciente.  

  

Estamos, portanto, entusiasmados com o relançamento desta iniciativa em janeiro de 2021 para coincidir com 
o lançamento da próxima edição do JNA. Será realizado durante um período de 12 horas para incluir todos em 
todos os fusos horários. Também esperamos nos coordenar com nossos colegas da Sociedade Canadense de 
Anestesiologistas (CAS) para uma discussão ampla e robusta. Esperamos que você se junte a nós naquele que 
promete ser outro evento emocionante do clube de jornal internacional.  
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