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EDITORIAL

OUTUBRO, O REGRESSO DO GPRV!
Em modo presencial, o GPRV reúne-se em Coimbra nos dias 15 e 16 de Outubro,
com sessões em distrofias da retina, inflamação ocular, abordagem a endoftalmites,
regimes de tratamento intravítreo e traumatologia do segmento posterior, entre
outros! Também estará na mesa mais um Fórum de Discussão dos Estatutos, onde
contamos com a participação de todos. Não perca!
SABER MAIS

AGENDA
SPO NA TSF

Prosseguem as emissões diárias do programa “ À conversa com o seu Médico
Oftalmologista”, por volta das 7h15, na antena da TSF.
Pode sempre voltar a ouvir no site da SPO

AS QUARTAS DA SPO

O próximo webinar está marcado para dia 27 de outubro, numa proposta GPOO e
com o Prof. Andrew R. Harrisson como orador.
SABER MAIS

PALESTRA NO LABORATÓRIO CHIMICO

Nesta palestra serão discutidos factos e mitos sobre a visão, causas de cegueira
reversível e irreversível e conselhos para melhorar a saúde ocular. Também na
mesma ocasião, poderemos descobrir algumas investigações fundamentais para
compreender melhor as doenças que afetam os olhos, assim como para o
desenvolvimento de novas terapias.
Uma iniciativa conjunta do Instituto de Investigação Clínica e Biomédica de Coimbra
(iCBR), da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra (FMUC), da
Associação para Investigação Biomédica em Luz e Imagem (AIBILI) e da Sociedade
Portuguesa de Oftalmologia (SPO).
SABER MAIS

HIGHLIGHTS
DIA DA VISÃO

A SPO, em parceria com a Roche, vai lançar esta semana uma campanha para
assinalar o Dia Mundial da Visão, direcionada para a DMI. Em simultâneo, lançará
um concurso de fotografia subordinado ao lema deste ano #LoveYourEyes - ame os
seus olhos.

ESCRS COM PRESIDENCIA PORTUGUESA

A SPO congratula-se pela eleição da Prof. Doutora Andreia Rosa, Coordenadora do
Grupo de Cirurgia Implanto-Refractiva de Portugal da SPO, para o Board da ESCRS
durante os próximos 2 anos.
SABER MAIS

NOVA EDIÇÃO DA REVISTA SPO

Já pode consultar a nova edição da Oftlamologia, aqui.

NOTÍCIAS
DIA MUNDIAL DA RETINA

Dia 29 de Setembro, assinalou-se o Dia Mundial da Retina; a SPO emitiu um
comunicado acerca dos perigos inerentes aos atrasos nas cirurgias de retina.
SABER MAIS

AS QUARTAS DA SPO

A SPO Jovem dedicou o mais recente webinar a “ Novas Tecnologias em
Oftalmologia”.

WHAT'S BEYOND THE
OPHTHALMOLOGIST SIGHT
BURNING OUT? GIVE YOURSELF PERMISSION TO DIAL IT
BACK.

No tópico de produtividade pessoal, a Harvard Business Review (HBR) traz-nos
uma reflexão sobre o overwork. Vários estudos mostram que aumentar horas e
horas o nosso trabalho semanal é ineficaz para a nossa produtividade, não melhora
os nossos resultados e até pode ter impacto negativo significativo sobre a nossa
saúde. E porque continuamos a fazê-lo? (ou pelo menos a ter essa tentação?) Pela
pressão da sociedade em parecer mais laborioso, desejo de ser promovido e pela
mensagem cultural de que mais horas de trabalho trazem mais sucesso.
Conselhos do HBR?
1. Explorar a história que estamos a contar a nós próprios e perceber que podem
não existir consequências negativas em trabalhar menos horas;
2. Partilhar o nosso desejo de trabalhar menos horas e de forma mais eficaz com
aqueles que respeitamos;
3. Encontrar uma forma de trabalhar e uma equipa que se alinhe com os nossos
desejos e convicões.
4. Finalmente... fazer um fast-forward: o que diria o nosso futuro-eu sobre a
quantidade de horas que trabalhamos hoje?
SABER MAIS

