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Novidades
neonatais

 Decorreu na Amadora, a 2 de março, a Reunião de Infecciologia Neonatal. No Fórum (veja aqui) e no sítio da Secção
(aqui) já estão disponíveis alguns dos trabalhos apresentados.

 TINN2 - Azitromicina em neonatologia, estudo europeu. Participe! - ver aqui.
 Está a decorrer o Estudo sobre Cuidados Paliativos Neonatais em Portugal, orientado pelo Prof Lincoln Justo da Silva.
Veja mais informações no Fórum ou no sítio da Secção.

 Foi publicado o livro da autoria de Luís Pereira da Silva e Maria Teresa Neto - "New Challenges in Foetal and Neonatal
Infections" . Ver aqui

 Leia e comente a “Carta aos neonatologistas” da Presidente da Secção, relativa às Normas de Orientação Clínica
Pediátricas, da Direção Geral da Saúde - ver aqui

 Aguarda-se a resposta da Sociedade Portuguesa de Obstetrícia relativamente à proposta de consenso sobre o uso de
corticoides pré natais - conheça a proposta da Secção de Neonatologia - aqui.

 Eleições para o Colégio de Neonatologia da OM - veja aqui
Fórum

 Em 10 de março de 2012 o Fórum tinha 260 membros, 264 posts, 171 tópicos abertos e 4000 visitas.
 Alguns dos tópicos mais ativos ou vistos: Guidellines e protocolos neonatais de outros países; Procalcitonina;
ventiladores; corticoides à grávida; hemorragia intraventricular; software para pediatria;

 Decorre com calorosa participação a discussão dos consensos. Terminará dia 20 de março - veja aqui.
Eventos
próximos

 19 a 22 de março de 2012 - Congresso de ecografia neonatal, Florença. Ler mais...
 22 a 23 março de 2012 - 8º Curso de ventilação mecânica no RN, Hospital de D. Estefânia. 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...
 30 março a 1 abril - Workshop on perinatal practice stratagies, Arizona, USA. Ler mais...
 5 a 7 abril de 2012 - 1º Congresso Neonatal Árabe, Dubai. Ler mais...
 9 a 12 de maio 2012 - XLI Jornadas Nacionais de Neonatologia, Braga. Ler mais...

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
sem problemas. Pode atualizar os seus dados usando o formulário de contacto do sítio da Secção - clique aqui

 Está a decorrer a apreciação pelo júri das candidaturas à bolsa Milupa (4 candidaturas) e Abbott (7 candidaturas)
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 !

