Congresso

CBO 2014

Recife,

3 a 6 de setembro

news

XXI Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira e Reabilitação Visual
II Congresso de Oftalmologia de Língua Portuguesa

Eduardo Chávez Mondragón

William De La Pena

Virgilio Centurion

Participação da ALACCSA-R
no Congresso CBO 2014
O Congresso CBO 2014 contará com par cipação de experientes especialistas, líderes da
o almologia la no americana da Associação La no Americana de Cirurgia da Catarata e
Refra va (ALACCSA-R).
Dr. Eduardo Chávez Mondragón (Presidente de ALACCSA-R) e William De la Peña (Diretor
execu vo de ALACCSA-R), além de outros colegas da América La na serão convidados de honra
e palestrantes internacionais do Congresso CBO2014.
Segundo o Dr. Eduardo Mondragón, a informação cien ﬁca tem sido um dos insumos básicos
para o desenvolvimento de uma sociedade. O congresso CBO 2014 oferecerá excelentes
oportunidades para uma rica troca de informações entre os proﬁssionais e pesquisadores no
campo da o almologia. A par cipação de experientes proﬁssionais de ALACCSA-R em
congressos brasileiros de o almologia tem sido ampliada e visa especialmente fortalecer a
o almologia da América La na.
William De La Peña comenta que ALACCSA-R é conhecida mundialmente por ser uma sociedade
que congrega cirurgiões de segmento anterior, catarata e cirurgia refra va da América La na. O
apoio e parceria com a o almologia brasileira já é an go e ao mesmo tempo renovado e
fortalecido através do respeito e admiração que existe entre os pares, assim como as metas em
comuns que é combater a cegueira e reabilitar a visão da população, como forma de minimizar
as desigualdades sociais entre os povos.
Para Virgilio Centurion, Editor chefe da revista ALACCSA-R, uma das principais contribuições da
ALACCSA-R é favorecer a disseminação da informação de ponta e congregar proﬁssionais
formadores de opinião, visando oferecer uma o almologia de excelência aos pacientes. Ele
explica que ALACCSA-R tem oferecido sem ônus, a comunidade o almológica, um jornal
eletrônico (No ciero), em espanhol e português, bimensal (www.alaccsa.com ou infono ciero@alaccsa.com).
De acordo com a Comissão Execu va do Congresso CBO 2014, a par cipação de palestrantes da
ALACCSA-R nos simpósios, painéis e cursos de instrução permi rá aos par cipantes um rico
debate e troca de experiências e acima de tudo será o local de rever velhos amigos e excelente
oportunidade de fazer novos relacionamentos.
Aﬁnal, em Pernambuco é só chegar!

