
lusoneo.portugueseforum.net 

 

Boletim 
 

junho 2012 

www.lusoneonatologia.com 

 

 

Secção de Neonatologia da Sociedade Portuguesa de Pediatria 

 

Novidades 
neonatais 

 Leia a proposta de Carta Hospitalar Materna, da Criança e do Adolescente, elaborada pela Comissão Nacional da 
Saúde Materna, da Criança e do Adolescente - pdf 

 É importante que a Comunidade Neonatal participe no Fórum comentando esta proposta para que, recolhidas as 
diversas opiniões, a Secção possa emitir uma posição oficial  sobre o assunto. Para comentar no Fórum - clique aqui 

 

 

 

 Estão abertas as candidaturas para as Bolsas Milupa e Abbott de 2012 - veja aqui 

 Também pode consultar a Carta Hospitalar da ERS - aqui 

Fórum  Em 18 de junho de 2012 o Fórum chegou aos 342 membros, 317 posts, 150 tópicos abertos.  

 Desde o início de 2012  registou 6072 visitas, de 4012 visitantes (66% novos visitantes), 29641 visualizações de 
páginas. 

 

 Os serviços de neonatologia que possuam casos clínicos interessantes que queiram partilhar no Fórum podem fazê-lo 
diretamente no Fórum - aqui, ou enviando para este e-mail. Não esquecer de ocultar a identidade do bebé. 

 

Eventos 
próximos 

 20 junho 2012 - IX Congresso Ibero Americano de Neonatologia Belo Horizonte, Brasil - ver aqui 

 

 Recorda-se que o NOVO prazo limite para o envio de resumos para a Reunião da UENPS é 24-6-2012 (ver aqui) 

Outros 
assuntos 

 Os sócios da Secção e/ou membros do Fórum devem manter o seu e-mail atualizado - clique aqui. 

 

 Vá conhecendo as novidades neonatais, lendo regularmente, a secção de Notícias do sítio da Secção 

Sabia que  Pode fazer download gratuito (no Fórum) de software útil em neonatologia e pediatria. Veja aqui. 

 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 

 Já pode aceder ao Fórum Neonatal a partir do seu iPhone ou smartphone.  
Não quero receber mais este boletim ! 
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