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PARTICIPAÇÃO DA JCAHPO
NO CONGRESSO CBO 2014
O Congresso CBO 2014 terá a participação especial de palestrantes
da Joint Commission on Allied Health Personnel (JCAHPO),
organização sem ﬁns lucrativos, cuja missão é melhorar a qualidade
e eﬁciência da assistência oftalmológica ao paciente.
A presidente eleita, Dra. Eydie Miller-Ellis, diretora do programa de
fellows da Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos e a
diretora executiva da JCAHPO, Lynn Anderson, ministrarão palestras
no curso Auxiliar do Oftalmologista. Este curso tem como público alvo
oftalmologistas, gestores e proﬁssionais de diversos setores que
participam na gestão e atendimento a pacientes em serviços de
oftalmologia. Serão fornecidos instrumentos e estratégias visando
oferecer a qualiﬁcação e modernidade organizacional das clínicas
oftalmológicas. Será oferecido no dia 3 de setembro, no Centro de
Convenções em dois turnos, sendo coordenado pela manhã pelo Dr.
Ronald Cavalcanti (PE) e Kátia Tiné (PE), e à tarde, pelos Drs.
Rodrigo Lira (PE) e João Pessoa (PE).
A JCAHPO foi estabelecida há 45 anos por seis associações de
oftalmologia do Canadá e dos Estados Unidos. Tem o compromisso
de aperfeiçoar internacionalmente a qualidade da assistência,
treinamento e padrão de avaliação para toda a equipe de auxílio ao
oftalmologista. Em todo o mundo, já certiﬁcou mais de 25 mil técnicos.
A Dra. Eydie Miller-Ellis também participará de outras sessões
cientíﬁcas do Congresso CBO 2014, abordando sua vasta
experiência na área do glaucoma.
Durante o curso oferecido pela Sociedade Brasileira de
Administração em Oftalmologia (SBAO), no dia 6 de setembro
(sábado), as duas palestrantes da JCAHPO debaterão outros temas
pertinentes a suas experiências em gestão de oftalmologia.
Os interessados em inscrever os proﬁssionais de seu serviço no
curso auxiliar do oftalmologista (R$ 75,00) - dia 3/9 , ou no curso da
SBAO (R$ 75,00) no Sábado - dia 6/9 deverão procurar a secretaria
do congresso CBO 2014 no Centro de Convenções, a partir das 14
horas do dia 2 de setembro.
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