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EDITORIAL

TEMPO DE BALANÇO DA SPO DE VERÃO E RAIO
2021
Com mais de centena e meia de participantes, presencialmente, em Aveiro, as
várias sessões dos grupos SPO apresentaram temas atuais, de elevado interesse
científico e prático, alertando para especificidades de situações clínicas específicas.

A escolha dos temas por parte dos coordenadores conseguiu juntar mensagens
importantes tanto para os mais novos que ainda estão em formação, como para os
especialistas na prática clínica do dia a dia.

Sublinhar ainda o 2° fórum de discussão do Estatutos SPO-   com a discussão
integral de todas as perguntas do inquérito.

. 

NOTÍCIAS

CONCURSOS

No âmbito da SPO Verão , decorreu mais um concurso de Fotografia. Aqui fica a
lista de premiados 

1o Lugar - Clip Art 
2o Lugar - Furacão PEX 
3o Lugar - The Dark Side of the Lens 

Pode conhecer todas as  imagens e afiliação dos profissionais, aqui: 

Houve também um Concurso destinado a premiar a apresentação de casos clínicos,
em que o vencedor foi o Dr. Miguel Santos (CHULN) com o tema “Cirurgia fora da
‘casca’ “

Foram ainda atribuídas duas Menções Honrosas Ex aequo à Dra. Mariana Portela
(CHLO) com “Hipertensão intracraniana idiopática - Nova abordagem terapêutica” e
ao Dr. Telmo Cortinhal (CHUC) com “Insuficiência límbica bilateral - Abordagem
cirúrgica”

AS QUARTAS DA SPO

WEBINAR

Dia 30 de junho terminou a primeira
série de Webinares “ As Quartas da
SPO”, numa proposta do Grupo
Português de Glaucoma. Os webinares
retomam em Setembro.

“O AMOR É…”

A rubrica diária da Antena 1 “ O amor é…”, com assinatura de Inês Maria Meneses
e Júlio Machado Vaz, dedicou o episódio de dia 5 de julho à miopia, citando o Prof.
Pedro Menéres. Oiça aqui

HIGHLIGHTS

WHATSAPP SPO

A SPO criou o grupo WhatsApp SPO cujo funcionamento é unidireccional, ou seja,
não permitirá resposta pelos membros, evitando assim respostas que fujam ao
âmbito do grupo. 

Os sócios serão contactados directamente via WhatsApp e serão convidados a
pertencer ao grupo. Só serão adicionados se responderem afirmativamente ao
convite, podendo deixar o grupo a qualquer altura , podendo posteriormente voltar a
ser integrados. 

Se o Sócio quiser pertencer ao grupo e não quiser que os seus dados pessoais
estejam disponíveis para os restantes elementos do grupo, o próprio terá de
configurar a sua conta de WhatsApp para que esses dados não estejam visíveis -
sendo a única forma de ocultar os dados de cada utilizador. 

Esperamos que a criação deste grupo contribua para uma disseminação de notícias
e novidades mais rápida pelos sócios.

REVISTA SPO 2021

 
Está disponível o novo número da Revista Sociedade Portuguesa de Oftalmologia
(Vol. 45, N.º 2 de 2021). Pode ser consultado aqui:

BOLSAS DE DOUTORAMENTO

 
A Direção da SPO aprovou a alteração do Regulamento das bolsas de
doutoramento. Consulte aqui.

 

AGENDA

LEADERSHIP ONLINE SERIES

 
As sessões finais da Leadership Online Series decorrem já na próxima semana,
dias 14 e 16 de julho. As inscrições (permanentes) decorrem neste link:  
INSCRIÇÕES

 

WHAT'S BEYOND THE
OPHTHALMOLOGIST SIGHT

MORE THAN WORK-LIFE BALANCE, FOCUS ON YOUR
ENERGY

A ideia de que precisamos um work-life balance é simplista. E está ultrapassada!
Segundo investigação da McKinsey&Co (McK), a assumpção de work-life balance
implica que o trabalho é sempre um elemento que nos consome energia e que a
vida familiar/fora do trabalho é algo que nos repõe sempre energias. Existem vários
aspetos no trabalho que até nos podem dar prazer e energias positivas e vários
elementos da vida familiar que fazem o contrário (por exemplo, acordar inúmeras
vezes durante a noite para adormecer um bebé!). Assim, o que a McK propõe é que
façamos uma gestão das nossas energias ao invés de procurar um work-life
balance. Este artigo distingue e exemplifica quatro tipos de energias básicas: física,
mental, emocional e espiritual e dá três dicas para gerir melhor a nossa energia: 1)
reconhecer que não podemos estar sempre com alta energia e que é fundamental
ter tempos de recuperação; 2) não agrupar todo um conjunto de tarefas
desagradáveis juntas, o que consome a nossa energia e torna mais difícil recuperar
e 3) oferecer a nós próprios pequenos boosts de energia diários. Bons exemplos
são expressar gratidão em vários momentos do dia, fazer um telefonema a um
amigo ou ouvir uma música. Fundamentalmente, é importante adoptar formas de ter
boosts rápidos de energia durante o dia, quer seja em casa, quer seja no trabalho.
Leia tudo aqui.

https://www.cantinhodafotografia.pt/reuniao-dos-grupos-portugueses-de-cirurgia-implanto-refrativa-superficie-ocular-cornea-e-contactologia/
https://www.rtp.pt/play/p308/e555560/o-amor-e
https://spoftalmologia.pt/wp-content/uploads/2021/06/VisaoSPO_27_Maio2021_Geral.pdf
https://spoftalmologia.pt/sociedade/regulamento-das-bolsas-de-doutoramento/
https://spoftalmologia.pt/evento/leadership-online-series-july-9th/
https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/the-organization-blog/more-than-work-life-balance-focus-on-your-energy

