www.lusoneonatologia.com
http://lusoneo.portugueseforum.net

Boletim

março 2013

Novo Boletim da Secção
Este é o primeiro número do Boletim da Secção de Neonatologia de 2013 (com nova apresentação). Vamos
tentar manter alguma regularidade na sua publicação.

Apelo urgente da Presidente da Secção
A Dra. Almerinda Pereira vai reunir-se, no dia 5 de março, com o Diretor
Geral da Saúde, Dr. Francisco George, para analisar o Relatório sobre a
Mortalidade Infantil em 2011 (pode consultar aqui - pdf).
Apesar de ser em cima da hora (a convocatória só foi recebida a 1 de março)
apela-se a quem puder que leia o relatório e emita opinião no Fórum Neonatal (abrindo tópico em Fórum > Temas > Epidemiologia)

Mais detalhes...

Vigilância da Paralisia Cerebral aos 5 Anos
Pode ser consultado na página da internet da Secção o Relatório do Programa de Vigilância Nacional da Paralisia Cerebral aos 5 anos de idade, referente a crianças nascidas em 2001-2003.

IV Curso de Imagiologia do SNC
Está a decorrer o IV Curso de Imagiologia do SNC. Efetuou-se o módulo teórico a 18 de janeiro, em Évora e estão a ser administradas as formações práticas em Lisboa, Coimbra e Porto a 36 formandos.

Curso de Nutrição no RNPT - Santarém, 16 março
Irá decorrer em Santarém, no próximo dia 16 deste mês, o Curso de Nutrição
do Recém-Nascido Pré Termo. Pode ver o programa e fazer a inscrição aqui.
Participem pois vamos chegar a novos consensos na nutrição destes recémnascidos

Software pediátrico para plataformas móveis
Rui Oliveira é um estudante de Engenharia Informática da Universidade do
Minho, que está a elaborar uma tese de mestrado sobre o desenvolvimento
de aplicações informáticas para pediatria, destinadas a plataformas móveis ipad, smartphone, etc.
Está a usar como base o programa informático “Sabichão”, desenvolvido por
Simão Frutuoso do Centro Hospitalar do Porto e que está disponível para ser
transferido para o seu computador, no Fórum Neonatal.
Solicita-se a colaboração da comunidade pediátrica no preenchimento de um
rápido inquérito a fim de perceber as necessidades do pediatra nesta área.
Mais detalhes...

Próximos eventos:
Inflammation in the carotid body during development and its contribution to
apnea of prematurity
Hospital de Dona Estefânia, 19 março 2013
2ª Conferência Neonatal Baseada na Evidência
Istambul, 13-16 março 2013
IX Simpósio Internacional da SPDM
Coimbra, 21-22 março de 2013
One day on Neonatal Lung
Ancona, Itália, 22 março de 2013
Congresso Europeu de Cuidados Intraparto
Amsterdão 23-25 março 2013
Ver mais...
Fórum Neonatal Português
Conta neste momento com 440 utilizadores registados, dos
quais 10% são colegas Brasileiros.
Foram colocadas 518 mensagens em 232 tópicos abertos.
Desde o início do ano teve 1947 visitas de 1240 visitantes diferentes, das quais 59% foram primeiras
visitas.
O Fórum Neonatal é para si, pediatra, enfermeiro, outro técnico de saúde, ou simplesmente amigo dos
bebés. É para ser usado abundantemente. Não só passiva, mas também ativamente. Colocando posts,
emitindo opiniões, respondendo a tópicos, etc.
Caso sinta qualquer dificuldade no uso do Fórum não hesite em enviar a sua dúvida para sppf@sapo.pt

Para remover o seu nome da nossa lista de correio, clique aqui
Para sugerir assuntos para o próximo Boletim ou enviar comentários , clique aqui
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