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Novidades
neonatais

 Decorreu em Leiria, a 27 de janeiro, a Reunião de Atualização de Consensos em Neonatologia. No Fórum, até ao fim
de fevereiro, tem lugar o período de discussão dos consensos que estiverem já disponibilizados - veja aqui.

 ESNEE WEBPPS. European Study of Neonatal Exposure to Excipients - apelo à participação ! - ver aqui.
 Terá início em 13 de fevereiro o Estudo sobre Cuidados Paliativos Neonatais em Portugal, orientado pelo Prof


Fórum

Lincoln Justo da Silva. Veja mais informações no Fórum ou no sítio da Secção.
Foram divulgadas as recomendações da Secção relativamente a Prescrição Pré-natal de Corticoides para Reduzir a
Morbilidade e Mortalidade Neonatais - veja aqui.

 Em 6 de fevereiro de 2012 o Fórum tinha 209 membros, 194 posts, 96 tópicos abertos e 3146 visitas.
 Alguns dos tópicos ativos: Procalcitonina; ventiladores; corticoides à grávida; escala N-Pass; canal arterial; hemorragia
intraventricular;

 O primeiro “Caso clínico do mês” (em janeiro foi um caso de diagnóstico por imagem), não teve participação dos
foristas. Veja aqui a solução do mesmo e esperemos mais participação no próximo caso.

Eventos
próximos









Outros
assuntos

 Participe na discussão sobre a reorganização da rede hospitalar. A sua opinião é importante - clique aqui
 Os sócios da Secção e/ou membros do Fórum devem manter o seu e-mail atualizado a fim de receberem o Boletim


Sabia que

9 a 11 fevereiro - 5ª Reunião pediátrica do Hospital Cuf Descobertas. Ler mais...
16 a 17 fevereiro - 21º Encontro de Pediatria da ASIC. Ler mais...
1 a 2 março - Atenção individualizada ao RN e sua família no séc. XXI, Barcelona. Ler mais...
2 março - Reunião de Atualização em Infecciologia Neonatal, Amadora. Ler mais...
1 a 3 março - International Conference on Nutrition & Growth, Paris. Ler mais...
23 março 2012 - Um dia com a hemorragia intraventricular no pré-termo, Génova. Ler mais...
30 março a 1 abril - Imuno-hematologia e Gestação, Barcelona. Ler mais...

sem problemas. Pode atualizar os seus dados usando o formulário de contacto do sítio da Secção - clique aqui
Veja o relatório Google Analytics do tráfego no sítio da Secção (pdf).

 Pode personalizar o seu perfil (ver pdf) e mudar o seu avatar no Fórum (aquele ícone risonho que por defeito é
atribuído a todos os membros na altura do registo). Mini-manual ilustrado do Fórum aqui.

 Pode fazer download gratuito (no Fórum) de software útil em neonatologia e pediatria. Veja aqui.
 Pode propor a publicação de textos, imagens, filmes, etc, relacionados com a neonatologia, no site ou neste boletim,





bastando para isso enviá-los para sppf@sapo.pt
Se esqueceu a sua senha de acesso ao Fórum ou tem dificuldades em fazer login, veja isto.
Para ter acesso a todos os fóruns temáticos no Fórum Neonatal necessita pertencer ao grupo “Técnicos de saúde”. Se
ainda não pertence saiba como solicitar a sua integração nesse grupo - aqui
O Fórum dispõe de um “Chat”, no fim da página de início que permite que os membros que estejam “logados” na
mesma altura possam conversar em direto.
Já pode aceder ao Fórum Neonatal a partir do seu iPhone ou smartphone.
Não quero receber mais este boletim !

