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Os bebés são o nosso futuro. Vale a pena apostar neles.

Workshop Cuidados Paliativos Neonatais
6-7 fevereiro Lisboa

Como me inscrevo?
Cartaz

Conferência Cuidados Paliativos Neonatais

Cartaz

DEVELOPING YOUR LEADERSHIP IN NEONATAL PALLIATIVE CARE
Anita Catlin

Amadora (9-2), Porto (10-2) e Coimbra (11-2). Veja o cartaz
VI Curso de Imagiologia do SNC
26-27 fevereiro Coimbra 2015

Como me candidato?

Ver o programa

Ver no lusoneonatologia.com

Estão abertas até ao dia 5 de fevereiro as candidaturas ao VI Curso de Imagiologia do SNC.
Dia 6 de fevereiro todos os candidatos serão informados se a candidatura foi aceite.
As candidaturas podem fazer-se online, através do www.lusoneonatologia.com
No Menu do lado esquerdo clicar em Formulário de Contacto.
Preencher o formulário.
No assunto escrever: Candidatura ao VI Curso de Imagiologia do SNC
Incluir os dados: Nome, telefone, email, Instituição e Categoria
Dados curriculares incidindo sobre o trabalho e cargos que desempenha atualmente (pode anexar um ficheiro)

Transporte Neonatal

Pedido da Sociedade Italiana de Neonatologia para colaborar num estudo
sobre Transporte Neonatal.

“ We would like to invite you to complete this very short questionnaire (9 questions / less than 2 minutes) about
professional satisfaction of doctors involved in neonatal transportation.
You can answer the questionnaire online at:

https://docs.google.com/forms/d/149IZu2Smr5Ce1vQsMesuRSoZC3Gz0_Cs8tCpn5_XUm4/
All collected data will be handled anonymously and confidentially. Preliminary results, if available in time, will be
presented at the conference "Transport of High Risk Neonates" (Genoa, 23-25 January 2015), reason why your
prompt response will be greatly appreciated. Definitive results will be eventually considered for publishing in peerreviewed scientific journals.
Please feel free to forward this email to anyone who may be interested and eligible in participating.
Do not hesitate to contact us if you have any further question (email: r.aufieri@gmail.com; mobile: +39
3296115613) or if you prefer to receive a printable PDF file of the questionnaire.
Thank you in advance for your time and cooperation.
Roberto Aufieri, Rocco Agostino and Maurizio Gente (Secretary of the Neonatal Transport Study Group of the Italian Society of Neonatology) “

NEMO

Este é o maior estudo multicêntrico europeu sobre convulsões neonatais e seu tratamento. Participe.

Consensos

Pode consultar na página da SNN e ordenados
por anos, todos os consensos disponíveis.
É fácil. Vá a http://www.lusoneonatologia.com
e siga este tutorial

Próximos eventos

2015-05-27 CURSO DE FORMAÇÃO PÓS-GRADUADA EM NEONATOLOGIA

Fórum Neonatal Português

Veja as estatísticas completas da atividade do Fórum

DIVULGUE AS ATIVIDADES NEONATAIS DO SEU HOSPITAL
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 fazer correções de informações erradas, 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

