


Comentários

Criar uma mesa com casos interativos com a participação da audiência sobre um dos temas a escolher para a próxima reunião. 

Continuar. Parece-me que deverá haver maior comunicação entre as unidades na concretização de consensos.

A distribuição das comunicações/posters por demasiadas salas embora permita um maior numero de comunicações, limita o nº de participantes em cada uma das salas e 

também a discussão. Os limites de tempo devem ser mais respeitados, cortando a palavra a quem o ultrapassa, não o fazer implica o prejuízo dos restantes palestrantes e 

também dos ouvintes. 

Sugiro não realizar as jornadas a 17 de novembro. É um dia em que se devia estar no serviço para receber as "visitas".

Continuar. Penso que deveria haver uma maior ligação entre as várias Unidades Neonatais e a SPN de modo a que os consensos sejam

cumpridos e as respostas aos inquéritos sejam dadas o mais correctamente possível. Penso ainda que os inquéritos deveriam ser abertos pois só assim pode haver troca 

de impressões.

Duarte Fino

A distância entre salas com comunicações livres impedia a decisão de assistir a comunicações sequenciais em salas diferentes.

O ecran era pequeno e o projector mau o que, em conjunto com palestrantes que usam letra de tamanho 12 nos slides, impedia ver o que estava escritos em muitos deles.

Apesar das críticas que devem ser tomadas como construtivas considerei as Jornadas um enorme sucesso pelos conteúdos, qualidade de muitos palestrantes, enorme 

afluência de participantes muitos deles muito novos, e a presença de mais do que um "VELHO" Antigo sócio. Parabéns à organização e à Presidentes da SPN

Não consegui assistir à conferência do Dr. Daniel Virella. Não classifico as CO, pois assisti a poucas apresentações. Reunião muito boa! Parabéns e continuem a trabalhar 

com "força, não se inibam!" A Neonatologia conta com todos, é preciso continuar...

Micaela

Parabéns pela organização. E parabéns ao Simão Frutuoso.

Quanto aos microfones a disponibilizar para a asssitência participar, porque não se adopta o modelo internacional e civilizado: 2 ou 3 ou 4 microfones fixos, de pé alto nos 

intervalos das filas , adiante e atrás. Quem quer falar, levanta-se e fala por ordem de chegada controlada pelos componentes da mesa do painel. Poupam-se os 

funcionários que ficam para outras tarefas e poupa-se tempo. A SPN poderia sistematizar e concretizar tal modelo, moderno... e mais eficaz E dá também mais importância 

a quem intervém a partir do audiência.

João M Videira Amaral


