Juntos somos mais fortes!
Porque devemos nos unir em uma sociedade de enfermeiros pediatras? Quais as vantagens que temos ao fazer parte
da SOBEP? Essas são algumas das perguntas que recebemos frequentemente, tanto nos e-mails disponíveis para
contato em nossa página quanto na página do facebook da sociedade.
Nossa história profissional mostra a dificuldade que é reunir os enfermeiros em prol de uma causa comum. Florence
Nightingale conseguiu, ao criar a Enfermagem moderna e mudar a realidade do cuidado às pessoas, a partir da
experiência na guerra da Criméia. Aqui, no Brasil, a Associação Brasileira de Enfermagem tem conseguido essa união
desde o início do século passado e, por meio e a partir dela, a criação das sociedades a partir das especialidades, como
é o caso da SOBEP, com a Enfermagem Pediátrica e Neonatal.
Porque nós, enfermeiros pediatras e neonatais devemos nos unir? Para criar uma sociedade forte e que nos
represente. O que isso significa? Que devemos ter o compromisso firmado entre nós de fazer parte de nossa
sociedade, de forma responsável, contribuindo científica e financeiramente para que ela exista e progrida.
Para que o enfermeiro pediatra se torne protagonista do cuidado à criança e sua família é preciso que esteja unido
aos profissionais e assim poderá ter mais força para reivindicar melhores condições para sua prática. Essa união
promove a construção de uma cultura própria de cuidado, a consolidação da área e a formação de uma nova geração
de enfermeiros pediatras.
Dentre as vantagens em ser sócio da SOBEP, elencamos:











Como membro associado você terá oportunidade de participar do Congresso Brasileiro de Enfermeiros
Pediatras e Neonatais, evento que a SOBEP realiza a cada dois anos, já em sua sétima edição, com valores
diferenciados, aonde poderá apresentar trabalhos e participar das discussões que promovam sua atualização
profissional.
Durante os congressos da SOBEP, você poderá se submeter ao concurso para obtenção do Titulo de
Especialista em Enfermagem Pediátrica ou Enfermagem Neonatal;
Cada sócio, em dia com sua anuidade, pode se candidatar a receber descontos, participar de sorteios,etc em
demais eventos da área, realizados em parceria com a SOBEP, e assim participar de um número maior de
eventos de seu interesse;
Ademais, sendo sócio você pode enviar artigos para publicação na revista da SOBEP, com custo diferenciado;
Participar de pesquisas e enquetes sobre temas de interesse, assim como das discussões sobre o ensino, a
pesquisa e a assistência da área de enfermagem pediátrica e neonatal.
Por meio da SOBEP você integra a RED ENSI, a Rede Internacional de Enfermagem em Saúde Infantil, pois
somos os representantes institucionais do Brasil nessa rede, realizando estudos multicêntricos sobre
importantes temas de nossa área, como os que estão em desenvolvimento atualmente, sobre aleitamento
materno e gênero, além de participar de eventos internacionais, como conhecer a realidade da saúde infantil
de outros países, a exemplo da visita técnica a Cuba, ocorrida em 2016.
Para 2018, estarão disponíveis cursos de curta duração online sobre melhores práticas para o cuidado a
criança/adolescente e família, que poderão ser realizados a distância, a fim de promover atualização dos
membros associados.

Lembre-se, juntos somos mais fortes! Conseguimos nos fazer representar politicamente, perante a classe, junto as
demais associações de nossa área e também com os conselhos de classe, assim como nos tornamos visíveis a
sociedade como um todo!Venha fazer parte da SOBEP!
Seja Sócio, Seja SOBEP!!!

