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EDITORIAL

Caros Colegas
Aproxima-se o nosso 59º Congresso Nacional que este
ano coincide com o XIV Congresso Luso-Espanhol, e que
decorrerão no Hotel Montebelo, em Viseu, de 28 de Abril a
1 de Maio. Estes coincidem com o fim do 2º ano de mandato
da actual Direcção da SPORL. É pois chegada a hora de
fazermos algum balanço do que têm sido estes últimos 2
anos. Começando pelo que foram os 10 pontos do nosso
manifesto eleitoral verificamos que:
1.Apesar de não termos ainda conseguido atingir um
patamar na nossa revista que permita a sua indexação,
esta tem aumentado significativamente o numero e a
qualidade dos artigos publicados. O que nos coloca hoje
o problema da gestão do seu custo.
2.A nossa página da internet, foi eficazmente transformada
num portal. Hoje os sócios podem ter acesso , não
só há informação mais relevante da nossa sociedade
e especialidade, como podem efetuar prescrição
electrónica (gratuita), fruto de uma parceria com a
First. A base de dados online, única, permite igualmente
eliminar alguns erros do passado e tem-se revelado uma
ferramenta de trabalho preciosa para o secretariado da
SPORL e para o nosso Tesoureiro.
3.As comissões de sub-especialidade encontraram
finalmente a sua razão de ser, e são hoje um braço
muito importante na dinâmica da SPORL, não só nos
nossos congressos (nacionais e internacionais) como da
interligação com o publico e os media.
4.Foram criadas 3 bolsas anuais instituídas pela SPORL
com o apoio da Amplifon. Infelizmente a conjectura
atual não nos tem permitido levar por diante a ideia de
criar “fellowships” com o patrocínio da SPORL.
5.A relação com as nossa congéneres nacionais não tem
sido fácil, mas continuamos a manter excelentes relações
com s SPAIC e vamos incentivar as portas entreabertas
com a SPP e a APMGF.
6.No que diz respeito a relações internacionais tem, a
SPORL, reforçado a sua presença , não só as tradicionais
com os colegas Brasileiros (ABORL) e Espanhóis (SEORL),
como temos conseguido uma presença significativa
e marcante de numerosos colegas portugueses nas
reuniões internacionais mais importantes, 1º Congresso
da Confederação Europeia de ORL em Barcelona (2011),
1º Congresso AIAORL em Cancun (2011), ERS em Toulouse
(2012), EAORL em Nice (2013), IFOS em Seul (2013).
Portugal e a SPORL irão em 2013 ser os anfitriões do 2º
Congresso da AIAORL que decorrerá em simultâneo com o
Congresso Nacional, recuperou em 2011 a representação
da Ibéria na EUFOS até 2017 está igualmente a apoiar
a candidatura à organização em 2016 do Congresso
Europeu de ORL Pediátrica. Portugal e SPORL.

7.Com a APO, a GRISI e o Colégio de Especialidade temos
mantido e reforçado os nossos laços e somos quer
através da revista quer do site a porta de comunicação
para os 2 últimos. Nos tempos actuais e quando os guias
de referencia e tratamento se vão tornar uma realidade,
mais se pede ao Colégio de Especialidade a à SPORL
que reúnam esforços para defesa e salvaguarda da boa
prática e dos direitos da nossa especialidade.
8.No que diz respeito ao Congresso Nacional gostava
de realçar só a criação do Dia das Comissões e a
obrigatoriedade de as comunicações livres terem
suporte escrito, o que tem permitido melhorar os seu
nível científico. Quanto á reunião do Interno esta tem-se
mantido inalterada. Já a reunião de núcleo irá sofrer, na
nossa ultima organização, uma alteração que nos parece
importante. Vamos abrir esta Reunião aos Médicos
de Medicina Geral e Familiar, criando aqui uma ponte
permanente, de periodicidade anual.
9.Relativamente à abertura da SPORL á comunidade, temos
incentivado o contacto com o publico e com os media.
Para o seu incremento fizemos um acordo com uma
empresa de relações publicas que visa melhorar esta
comunicação. Este passo será mais um para o processo
de candidatura ao estatuto de “Utilidade Pública”.
10.A nossa relação com os PALOPS vai agora, em Viseu, dar
os primeiros passos com a criação da “Comunidade ORL
Luso-Angolana”
Mais algumas coisas foram feitas, como foi a criação da
nossa “Newsletter”, que passou a alternar com a revista na
sua periodicidade trimestral e para onde foram deslocadas
as noticias e as páginas do Interno, da APO e da GRISI.
Por ultimo 2 factos que enchem de orgulho toda a Direção
da SPORL:
1.Disponibilizam tempo e trabalham para a SPORL, não só
os 9 membros da Direção e do Secretariado Permanente,
mas sim mais cerca de 40 sócios, que, nas Comissões,
na “Newsletter”, no Portal da Internet, na Revista e na
organização dos congressos, têm permitido que a SPORL
cresça.
2.À data deste editorial mais de 80% dos sócios da SPORL
tem as quotas em dia.
Muito falta fazer para que a SPORL seja os que os sócios
merecem, mas como diz o ditado “com bons alicerces a casa
não cai”.
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