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EDITORIAL

LEADERSHIP ONLINE SERIES
 

Nunca uma atitude de liderança adaptativa foi tão constantemente solicitada como
nos tempos atuais de pandemia.Também os médicos - no caso específico, os
médicos oftalmologistas - são chamados a desenvolver comportamentos de
liderança e responsabilidade como dever e identidade profissional que tomaram e
simbolizaram no juramento de Hipócrates. Aprender e aplicar a arte da liderança
para obter melhores resultados nos cuidados com a visão, ao mesmo tempo que se
promove o crescimento profissional e realização pessoal, são os grandes objetivos
do “Leadership Online Series” promovido pela Unidade de Educação Contínua da
SPO e que arranca já nesta sexta feira, 16 de abril. 
 
Destina-se sobretudo a internos e especialistas em Oftalmologia, que sejam
membros da SPO ou de Sociedades de Oftalmologia lusófonas, interessados em
desenvolver competências na área da liderança para melhor servir as suas
organizações profissionais, obter melhores resultados junto dos pacientes e
promover a saúde visual. 
 
Leadership Online Series conta com o reconhecimento científico da Faculdade de
Medicina da Universidade de Coimbra- Portugal e tem o patrocínio exclusivo da
Farmacêutica DAVI

Mais informações

NOTÍCIAS

PROCESSO DE REVISÃO ESTATUTOS SPO
 
Relembramos que a SPO irá iniciar o processo de revisão dos estatutos que datam
de 1939. A 1ª fase compreende o preenchimento de inquérito em formulário, de
forma a fazer um levantamento da opinião maciça dos mesmos, relativamente aos
pontos críticos de atualização. Os resultados deste inquérito serão apresentados na
AG de 24 de Abril. Com base nesta auscultação dos sócios, iniciar-se-á um
processo de discussão no sentido de ser elaborada uma proposta a ser votada na
AG do Congresso da SPO. Pode preencher o inquérito até dia 23 de Abril, através
deste link.

AS QUARTAS DA SPO

WEBINAR
 
O webinar “Linfoma Primário do Vítreo
e Retina - do Diagnóstico ao
Laboratório “ aconteceu no dia 31,
coordenado pelo Grupo Português de
Inflamação Ocular.
 
 
 

WEBINAR
 
No dia 7 de abril, decorreu o Webinar
sobre Endoftalmites, promovido pelo
Grupo Português de Retina e Vítreo.
Pode ver ou rever todos os webinares
na Biblioteca Digital SPO. 

REUNIÃO
 
Decorreu no dia 10 de abril, a REUNIÃO 2021 dos GRUPOS PORTUGUESES
ONCOLOGIA E GENÉTICA, ÓRBITA E OCULOPLÁSTICA 
 
A primeira parte da reunião, dedicada à Genética Ocular, em particular às distrofias
hereditárias da retina, foi 100% em inglês, num formato inovador e que permitiu
captar o interesse de várias dezenas de congressistas internacionais. As sessões
dedicadas à Oncologia, cobrindo temas como Retinoblastoma, Facomatoses e
lesões tumorais da pálpebra, encerraram uma manhã de elevado nível científico.
Num programa abrilhantado pela presença de oradores portugueses e estrangeiros
de renome internacional, assistimos a palestras de grande qualidade que levaram a
discussões frutíferas sobre temas muito atuais nas áreas de Genética e Onco-
oftalmologia. 
 
Na parte da tarde, a reunião do Grupo Portugues de Órbita e Oculoplástica - GPOO
centrou-se em temas como a Cirurgia de Ptose Palpebral e a Reabilitação da
Paralisia Facial. A Cirurgia Orbitária foi o tema da última mesa da tarde, tendo sido
apresentadas as diferentes abordagens em Cirurgias da Órbita. A reunião contou
com a presença de palestrantes nacionais representando os vários centros
dedicados a estas áreas - demonstrando o elevado nível da Órbita e Oculoplástica
nacional - para além da presença virtual de grandes  experts  internacionais,
nomeadamente os Presidentes das Sociedades Europeia e Panamericana de
Oculoplástica, permitindo a difusão da Oculoplástica Portuguesa e o estreitamento
de laços com essas sociedades.

AGENDA

ASSEMBLEIA GERAL DA
SPO
A Assembleia Geral da SPO decorre
dia 24 de abril. Consulte mais
informações bem como os documentos
de Relatório de Contas do Exercício
2020 e a Proposta de alteração ao
Regulamento de Funcionamento e
Eleitoral SPO, na secção
“Documentos” da Área Reservada.

Mais Informações

 
 

AS QUARTAS SPO  
Durante o mês de abril, a SPO
promove mais dois webinares no
âmbito "As quartas da SPO": dia 21,
coordenado pelo Grupo Português de
Ergoftalmologia e Baixa Visão e dia 28,
apresentado pela SPOJovem.

HIGHLIGHTS

VALUE-BASED
HEALTHCARE NA
CIRURGIA DA CATARA
O projeto do Health Cluster Portugal -
Value-Based Healthcare na Cirurgia da
Catara foi reconhecido pelo World
Economic Forum ’s Global Coalition for
Value in Healthcare, como Global
Innovation Hub. Esta distinção é
concedida às iniciativas mais
avançadas e impactantes que
demonstram liderança na
implementação de modelos de saúde
baseados em valor, a nível global.

O projeto VBHCAT teve a sua origem
em duas áreas da Oftalmologia, tendo
sido analisados os resultados na
cirurgia da catarata de mais de 11 mil
pacientes em 12 hospitais nacionais
públicos e privados e no tratamento de
degenerescência macular da idade. A
SPO saúda todos os sócios envolvidos
neste projeto - nomeadamente o seu
coordenador, Prof. Joaquim Murta.

Mais Informações

REVISTA
OFTALMOLOGIA
Já está disponível o novo número da
Revista Oftalmologia e pode ser
consultado aqui.

 

 

WHAT'S BEYOND THE
OPHTHALMOLOGIST SIGHT

Understanding Unhappy Patients
Makes Hospitals Better for Everyone

Este artigo da Harvard Business
Review descreve a aplicação o
princípio de Anna Karenina às
instituições de saúde. A frase de
abertura da obra de Tolstoy - Happy
families are all alike; every unhappy
family is unhappy in its own way - foi
aplicada na biologia evolucional,
investigação em marketing e esforços
empreendidos para eliminar a
disparidade de género na ciência.
Segundo este princípio, agora também
aplicado aos cuidados de saúde,
existem aspectos positivos na
experiência nas instituições que devem
caracterizar as experiências de todos
os doentes. Por outro lado, um leque
variado de más experiências pode
comprometer a confiança do doente na
instituição. Leia tudo aqui.
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