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EDITORIAL

Presidente da SPORL-CCF

Quase um ano se passou desde o último Congresso
Nacional da SPORL. Ano que se previa complexo dadas
as alterações do relacionamento entre os médicos e as
diversas entidades que foram durante anos o suporte do
aperfeiçoamento cientifico de internos e especialistas.
Refiro-me à industria farmacêutica e firmas de dispositivos
médicos. Contudo alguns passos foram dados para definir
regras e estabelecer modos de ação que irão possibilitar
no futuro a continuação destes apoios à formação. A
SPORL tem estado atenta à evolução deste problema.
Uma certeza existe, as regras do jogo mudaram.
A proibição da realização de eventos científicos com
patrocínio das entidades atrás referido em instituições do
SNS, medida exacerbada e geradora de desigualdades, é
bem o exemplo de uma medida avulso criada em nome
de uma transparência que na prática quartou a realização
de alguns eventos científicos importantes na nossa
formação continuada.
O 64º Congresso Nacional que decorreu em Viana do
Castelo, configurou uma mudança na maneira até então
existente para a realização do congresso nacional. A
redução para dois dias e meio e no número de salas foi
uma aposta ganha, não alterou o conteúdo científico do
congresso, possibilitou uma maior assistência nas salas,
sem que a parte social deste evento fosse prejudicada.

O Pós-Congresso é a concretização prática de uma das
atribuições da Sociedade, que é a de promover e apoiar
as atividades que visem a valorização científica dos
seus sócios. Assim, a SPORL em parceria com a firma
Medtronic vai realizar nos dias 12 e 13 de Maio, no fim
de semana seguinte ao congresso, um Curso de Disseção
Naso-Sinusal para 20 dos seus associados e internos de
formação específica em ORL do 4º e 5º ano.
Gostaria de enaltecer aqui o trabalho do corpo redatorial
em dar continuação à edição da revista da SPORL, nem
sempre fácil, preparando o terreno para uma futura
indexação. Obrigado.
Os condicionalismos burocráticos/estatutários impediram
que o próximo congresso fosse o primeiro da SPORL
com a nova designação de Cirurgia da Cabeça e Pescoço,
problema que contamos ver ultrapassado em Maio.
Despeço-me com amizade.
Ezequiel Barros
Presidente da SPORL

É formula para replicar este ano no 65º Congresso
Nacional da SPORL, que decorrerá de 4 a 6 de Maio
na Cidade de Aveiro. Este ano com a inovação de um
Pré- Congresso e de um Pós-Congresso, aquele resulta
de sinergias entre a organização do FACE, que no dia
3 de Maio realizará a sua parte teórica no Centro de
Congressos de Aveiro estendendo-se para o Congresso.
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