
Caros amigos e associados SBN,

É com prazer que estamos oficialmente lançando nossa candidatura para
presidência da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, na gestão SBN
2023-2024, cujas eleições acontecerão no próximo CBN em João Pessoa.

Meu nome é Wuilker Knoner Campos, e provavelmente você já deve ter
ouvido falar do trabalho que venho desenvolvendo ao longo dos últimos
anos na SBN, principalmente nas questões de codificações, exercício
profissional e defesa profissional. Então você já sabe que mais do que
prometer, eu venho há muito tempo entregando para nossa SBN.  É um
trabalho hercúleo, de praticamente remar contra a maré de forças que
tentam subjugar a nossa profissão a todo custo. Mas se nós não estivermos
dispostos a arriscar para mudar este cenário, então teremos que nos
contentar com o status quo de como anda a medicina atualmente, ou seja,
de mal à pior.
E justamente por saber do tamanho que é este trabalho, gerenciar uma
sociedade como a SBN, é que convoquei outro ícone da SBN também
muito alinhado com o exercício profissional, o meu amigo de batalhas Dr.
Ronald de Lucena Farias.  Como líder nato que é, e altamente preparado,
Dr. Ronald soube delegar precisamente as tarefas da SBN conforme as
habilidades que ele foi mapeando no caminho de sua gestão. O resultado
todos nós sabemos, foi uma gestão que fez história.
Bom, o fato é que arquitetamos uma série de propostas que chamamos de
“SBN, o próximo nível”, alinhadas totalmente com a melhora do exercício
profissional, residência e ensino da neurocirurgia, governança e outros
temas tão relevantes quanto os supracitados. É preciso dar um passo mais  
robusto no sentido de valorizarmos nossa especialidade e evitarmos os
habituais abusos que nossa especialidade vem sofrendo nos últimos anos.

Finalizando, todos que nos conhecem sabem da capacidade de
transformarmos propostas (expectativas) em metas (realidade), sabem de
nosso histórico, sabem que podemos elevar a SBN para o próximo nível. E
se você julgar que este trabalho pode realmente alcançar voos mais altos,
então desde já você está convidado para fazer parte desse time e somar
ombros nos trabalhos da gestão SBN 2023-2024.

Elevando a SBN para o próximo nível!


