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EDITORIAL

Foi com grande orgulho que recebemos em Portugal nos dias 18 e 19 de Setembro a 14ª Edição

do Curso de Internos da Sociedade Europeia de Glaucoma (EGS). Apesar do desafio logístico que

foi organizar esta reunião no meio da pandemia COVID, foi possível fazer uma reunião que juntou

em Lisboa internos e especialistas de toda a Europa. Mais ainda, pelo formato híbrido da reunião,

para além dos cerca de 45 elementos presentes, estiveram mais de 80 internos espalhados pela

Europa ligados online às nossas sessões. Uma palavra de apreço aos internos portugueses que se

apresentaram em peso nesta reunião e que muito contribuíram para este sucesso. O feedback que

fomos tendo durante a reunião demonstram que as reuniões exclusivamente virtuais terão o seu

lugar, mas que nada ainda substitui as reuniões presenciais, a troca de experiências e a

socialização inerente. Num processo novo para todos nós, ficámos muito agradados com a ideia

de que é possível realizar reuniões em presença física cumprindo integralmente as regras

impostas pela Direção geral de Saúde. 

 

CURSO DE INTERNOS DA 

SOCIEDADE EUROPEIA DE GLAUCOMA

Prof. Doutor Luís Abegão Pinto

Para além do programa científico  - que

incluiu novos workshops e um inovador

drylab - esta reunião foi também o palco de

lançamento das novas Guidelines da EGS,

as quais foram distribuídas aos internos

presentes e que esperamos façam bom uso

delas na sua pratica clínica quando

regressarem aos seus hospitais.

 

Esperando que a edição de 2021 –

optimisticamente já fora da pandemia COVID

– tenha o mesmo sucesso que esta, o nosso

obrigado a todos os que contribuíram para

esta reunião.

https://www.bcg.com/Images/BCG-on-Agile-Nov-2018_tcm9-208100.pdf
https://www.bcg.com/Images/BCG-on-Agile-Nov-2018_tcm9-208100.pdf




Recomendações do Colégio de Oftalmologia
sobre o regresso à actividade clínica

Estudo sobre a organização e
financiamento do sistema de saúde em

Portugal - síntese Setembro 2020

Os desafios que os sistemas de saúde mundiais
enfrentam –profundas alterações demográficas,
maior prevalência de doenças crónicas e
tratáveis ao longo da vida, maior consumo de
cuidados de saúde ao longo da vida, maior
exigência dos utentes, crescentes gastos em
I&D e inovação, entre outros –colocam fortes
pressões sobre a sua lógica organizacional e
financiamento, expondo as suas atuais
fragilidades.
No dia 30 de Setembro a Health Cluster
Portugal divulgou o estudo sobre a
organização e financiamento do sistema de
saúde em Portugal. 

Este relatório expõe as fragilidades do sistema de saúde português, enumera os
princípios orientadores para a reforma da organização e financiamento do sistema
de saúde no nosso país, entre eles:- garantia de universal de acesso- separação
entre financiamento e prestação- promoção da eficiência- introdução de lógicas de
liberdade de escolha dos doentes- redução do peso do out-of-pocket- orientação
para o value-based healthcare. Para além disso, este trabalho apresenta
considerações e fases do desenho e implementação da reforma, dando ênfase ao
reforço do papel do sistema de saúde na economia nacional, adaptação da oferta
de cuidados às necessidades em mudança das populações, strategic purchasing,
gestão da informação e dos dados dos doentes e tece considerações sobre
possíveis fontes de financiamento.O acesso ao documento integral é está disponível
aqui.

http://www.healthportugal.com/


Recomendações do Colégio de Oftalmologia
sobre o regresso à actividade clínica

Academia Americana de Oftalmologia (AAO) 

13-15 Novembro (online)

Mais info aqui

Próximos eventos Internacionais

Próximos eventos da SPO

European Society of Cataract and Refractive Surgery (ESCRS) 

2-4 Outubro (online)

Mais info aqui

Apesar da distância, a Oftalmologia portuguesa permanece unida!

Os Editores, 

Inês Leal e João Barbosa Breda

CONGRESSO NACIONAL DA SPO 
10-12 Dezembro 2020 
Deadline abstracts alterado para 15
Outubro aqui

2ª REUNIÃO VIRTUAL GER
10 Outubro (online)
Mais info aqui

Curso OCT-Angio Glaucoma, 31 Outubro, 10:00 (online)
Mais info aqui

https://www.aao.org/annual-meeting
https://www.escrs.org/amsterdam2020/
http://eventgest.com/CLIENTES/veranatura/c_empty.php?gc=Evento-5801407761-Inicio&set_lang=pt
https://www.ger-portugal.com/
https://spoftalmologia.pt/events/curso-angio-oct-glaucoma/

