NOTÍC IE S

Durant els darrers mesos, la Junta ha informat dels temes que s'esmenten a continuació.
Per obtenir-ne la informació completa, podeu accedir a la pàgina web de la Societat:
www.scpediatria.cat
Creació del grup PROA pediàtric català

Reconeixement als professionals de la Xarxa Nacional
de Bronquiolitis de Catalunya

Publicat: 11/02/2019

Publicat: 29/03/2019

Carbimazol i tiamazol : risc de pancreatitis aguda i
noves recomanacions sobre anticoncepció durant el
tractament

Soc aquí, mare!, guia sobre lactància materna i cura del
nadó

Publicat: 14/02/2019

Publicat: 01/04/2019

Comunicat sobre retirada de fórmules infantils

“Meningitis, cerrando el círculo: una "película" que
merece ser contada” campanya de l'AEP

Publicat: 16/02/2019

Publicat: 04/04/2019

Comunicat de l'AEP en defensa del model pediàtric a
l'atenció primària
Publicat: 20/02/2019

Protocol de prevenció sobre drogues als centres de
secundària
Publicat: 08/04/2019

El CatSalut finançarà els implants coclears bilaterals en
els casos d'hipoacúsia severa o profunda en nens
Publicat: 04/03/2019

El cribratge neonatal detecta prop de 2.000 casos de
malalties des la seva posada en marxa fa just 50 anys a
Catalunya
Publicat: 07/03/2019

Catalunya frega la finalització de l'epidèmia de grip

Campanya #SalutSenseTrampes del CoMB
Publicat: 11/04/2019

Protocol d'actuació davant de maltractaments en la
infància i l'adolescència en l'àmbit de la salut
Publicat: 15/04/2019

Guia de Pràctica Clínica per l'Abordatge Integral de
l'Adolescent amb Infecció pel VIH
Publicat: 18/04/2019

Publicat: 11/03/2019

Donació de medul·la òssia de germà o germana menor
d'edat. Informe del Comitè de Bioètica de Catalunya

Recomanacions sobre el diagnòstic i tractament de la
infecció d’orina
Publicat: 29/04/2019

Publicat: 14/03/2019

Situació de la malaltia meningocòccica a Catalunya

Guidelines on physical activity, sedentary behaviour and
sleep for children under 5 years of age

Publicat: 18/03/2019

Publicat: 02/05/2019

Informe de vigilància de xarampió i rubèola a Europa
l'any 2018

Recursos útils per a la Pediatria Hospitalària
Publicat: 06/05/2019

Publicat: 21/03/2019

Vitamina D: casos greus d'hipercalcèmia per
sobredosificació en pacients pediàtrics

L'Acadèmia Europea de Pediatria demana als governs
de la Unió Europea que salvin els nens europeus dels
campaments de refugiats sirians

Publicat: 25/03/2019

Publicat: 13/05/2019

www.scpediatria.cat
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