Do Presidente e do Presidente eleito

Antecipação
Como referência Ayello EA and Chabal LO. Anticipation. WCET® Journal 2022; 42(1):9
Saudamos 2022 com muita expectativa, na esperança de que os
nossos membros estejam a sair-se bem e a obter algum alívio
do trabalho extensivo para cuidar dos pacientes durante esta
pandemia. Também prevemos que as taxas de COVID continuarão
a diminuir e que as conferências presenciais, há muito adiadas,
poderão mais uma vez ter um formato presencial e também virtual.

Também se prevê que outros documentos importantes estarão
disponíveis na WUWHS a partir do início do congresso em Abu
Dhabi, EAU. Por isso, por favor visite o seu respectivo website,
www.wuwhs2022.org para obter mais detalhes não disponíveis na
hora de impressão da revista e leia a mensagem do IIWCG nesta
edição da revista.

Antecipação é uma palavra interessante. De acordo com alguns, a
palavra antecipação tem associado um resultado que aguardamos
com expectativa, mas onde há dúvidas quanto ao que irá
acontecer; muitas vezes transmite um significado de esperança
num bom resultado. Um olhar sobre algumas das conferências
planeadas para este ano apoia a crença de que as pessoas
esperam que muitos sintam que será seguro estar fisicamente
presentes e que assim possam participar na conferência no próprio
local. Alguns continuam num formato híbrido que permite o
atendimento presencial ou virtual, enquanto outros permanecem
virtuais. Há tantos factores que entram numa decisão tão
complexa, pelo que acreditamos que as organizações profissionais,
dentro destas circunstâncias difíceis, tomam a melhor decisão para
os seus membros.

Como a WCET® tem continuado a antecipar a sua necessidade
de educação contínua, preveja por favor registrar-se para os
webinars que Julie Weng, conjuntamente com Denise Hibbert,
Michelle Lee e o Comité de Educação, tem trabalhado tão
diligentemente com Susan Barber e Greg Paull para, ao longo de
2022, disponibilizar aos nossos membros. Para ajudar a celebrar
o mês de Sensibilização para o Cancro Colorectal, de 18 de Março
a 17 de Abril de 2022, vários oradores do St. Marks Hospital Group
no Reino Unido irão apresentar no WCET® Webinar o "Management
of High Output Enterocutaneous Fistula and Stoma". Os tópicos
e oradores incluem o Dr. Simon Gabe e a Sra. Maryam Amin (UK)
sobre a Gestão Médica do ECF & Estoma, Akash Mehta (UK) sobre
a Gestão Cirúrgica da Falha Intestinal, Lilia Malcolm (UK) sobre a
Gestão Alimentar do Intestino Curto, Mia Small & Diane Brundrett
(UK) sobre Alimentação de Membros Distal - Tubos & Alimentação
e Heidi Li (UK) e Maryam Amin sobre Alimentação de Membros
Distal - bolsas & medicamentos. Um caloroso agradecimento aos
moderadores dos webinars, Denise Hibbert (KSA) & Dra. Gabrielle
Thorpe (UK), Alison Crawshaw (UK) e Michelle Lee (Hong Kong
China). Os não membros da WCET® podem pagar uma taxa para
se registrarem nos webinars, por este motivo, informe os seus
colegas sobre estas oportunidades de aprendizagem e encoraje-os
a tornarem-se membros da WCET®. Verifique por favor as datas e os
detalhes sobre como se registar no sítio web da WCET®. Obrigado a
todos os nossos oradores e também àqueles que trabalharam nos
bastidores para tornarem estes webinars uma realidade.

Como sociedade de apoio, a WCET® prevê que apresentaremos
a nossa pré-conferência na reunião da World Union of Wound
Healing Societies (WUWHS) em Abu Dhabi. Quando lerem a
esta mensagem da nossa parte, é nossa esperança que a nossa
pré-conferência tenha sido bem recebida. Antecipamos com
entusiasmo que o mundo aplaudirá igualmente o maravilhoso
programa educacional e os documentos que serão apresentados
na WUWHS. É claro que estamos muito orgulhosos de todos os
membros da WCET® cujos esforços contribuíram para aquilo que
antecipamos ser uma reunião extraordinária. Dois membros da
WCET® a quem queremos dedicar um reconhecimento especial
são o Presidente da WUWHS Gulnaz Tariq e o Secretário-Geral da
WUWHS Hiske Smart.
Por falar em documentos, desejamos partilhar convosco algumas
notícias maravilhosas do International Wound Infection Institute
(IWII). Prevê-se irão lançar a 3ª edição do seu documento de
consenso sobre a Infecção por Feridas na Prática Clínica. Este
documento actualizado e que resumiu as provas mais actuais,
continha também um novo glossário importante que foi criado
a fim de assegurar consistência internacional na terminologia
de infecção de feridas. Pode descarregar este documento
gratuitamente em https://woundinfection-institute.com. Também
se prevê que o documento esteja disponível em várias línguas.
Temos também orgulho em anunciar que aprovámos o Livro
Branco publicado pela United Ostomy Association of America.
Pode ser descarregado gratuitamente em: https://www.ostomy.
org/bill-of-rights/.

Já passaram quase quatro anos desde o nosso Congresso WCET®
em Kuala Lumpur. Muita coisa aconteceu desde então. Com
muita esperança, aguardamos com expectativa outro excelente
congresso da WCET®, desta vez em conjunto com a WOCN®, a ter
lugar de 5 a 8 de Junho de 2022 em Fort Worth Texas. Na esperança
de o ver lá em 2022!
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