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Boletim informativo
março 2014
V Curso de Imagiologia do SNC
Estão abertas as candidaturas para o V Curso de Imagiologia do SNC,
até ao fim do mês de março de 2014
Sessões teóricas:
Dias 8 e 9 de maio de 2014, na Escola Superior de Enfermagem de
Viana do Castelo.
Programa - pdf
Ficha de candidatura - incluída no Programa.
Candidaturas online - Pode efetuar a candidatura online aqui. Preencha o formulário, mencione que se destina a candidatura ao Curso e
refira todos os dados que são pedidos na ficha de candidatura do
Programa.
Preço do Curso - 150€ (não efetuar o pagamento no ato da candidatura)
Critérios de seleção de candidatos - pdf
As sessões práticas decorrerão nas 8 semanas seguintes, sendo organizadas a nível regional (norte, centro, sul).
A calendarização das aulas práticas resultará das disponibilidades dos formadores e formandos. Mais informações no Fórum.

Reunião de Consensos 2014

Decorrerá em Leiria , como habitualmente, a Reunião de Consensos de 2014, promovida pela Secção de Neonatologia. Será no dia 6 de junho de 2014. No próximo Boletim daremos mais notícias.

A XXS, Associação Portuguesa de Apoio a o Bebé Prematuro,
em parceria com a Secção de Neonatologia, vai iniciar o Projeto CARE( Cuidados a recém-nascidos em Risco), projeto vencedor do Programa Operacional de Potencial Humano em que,
pela primeira vez, fundos europeus são alocados à causa da
prematuridade.
Trata-se de um projeto inovador de prevenção da prematuridade, formação de pais e profissionais de
saúde, que servirá para disseminar boas práticas.
Acresce que o acesso a fundos estruturais (FSE) permitirá o desenvolvimento de uma intervenção eficaz e
integrada que, atingindo milhares de pessoas em Portugal, prevenirá danos subsequentes nas famílias e
nas Instituições envolvidas.
A inauguração deste projeto será no dia 19 de Março, no Hospital Fernando Fonseca, com a presença do
Ministro da Solidariedade, Emprego e Segurança Social e do Secretário de Estado Adjunto da Saúde, bem
como a XXS e a Secção de Neonatologia.

Conclusões do inquérito Tinn2, publicado na Nature

Ureaplasma, bronchopulmonary dysplasia, and azithromycin in European neonatal intensive care units: a survey

Profilaxia da conjuntivite neonatal

Qual é a sua prática na profilaxia da conjuntivite neonatal?
Parece haver muitas questões e diversidade de atitudes a este respeito.
No Fórum existe já um tópico aberto sobre o assunto (aqui). Vá lá e diga o que está a ser usado na sua Unidade.
Poderá ser uma base para a elaboração de um consenso sobre o assunto.

No passado dia 20 de dezembro 2013, o Dr. André Graça defendeu a sua tese de doutoramento
“Contribuição da ecografia cerebral transfontanelar para a avaliação do crescimento cerebral no RNPT”
Parabéns! É mais um motivo de orgulho para a neonatologia portuguesa.

(ver composição do júri)

Próximos eventos

Reunião Temática da Sociedade Portuguesa de Pneumologia Pediatrica
Anfiteatro Alexandre Moreira, CHP - 15 e 16 de Maio de 2014

Patologia congénita do aparelho respiratório”

Fórum Neonatal Português

O Fórum Neonatal Português, em 16-03-2014 tem
- 573 utilizadores registados, sendo 75 do Brasil, 3 de Moçambique, 4 de Angola e 1 do Paraguai. Foram colocadas 690 mensagens em 311 tópicos abertos.
Se ainda não está incluído no grupo “Neonatologistas” (e portanto ainda não consegue aceder a todos os subfóruns) por favor, solicite a sua integração no grupo. Ver aqui como - pdf.
Participe. Leia este tutorial - pdf - ou contacte o administrador do Fórum ( sppf@sapo.pt ) se tiver dificuldades.
Consulte aqui - pdf - um manual rápido de utilização do Fórum.
(Nos tutoriais e manuais de ajuda o aspeto gráfico do Fórum pode ser diferente)
Pode consultar as estatísticas completas do Fórum aqui (requer login)

Se tiver qualquer assunto, anúncio, aviso, pedido, comentário, notícia, qualquer que seja a sua natureza, se for
de interesse para a comunidade neonatal pode dispor deste boletim.
Para sugerir assuntos para o próximo Boletim ou enviar comentários , clique aqui
Para remover o seu nome da nossa lista de correio, clique aqui

Simão Pedro Frutuoso
Gestor da página da SNN
Administrador do Fórum Neonatal Português

____________________________
sppf@sapo.pt
simaofrutuoso@gmail.com

