NOT ÍC IE S

Informació pàgina web SCP
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
"Retos de futuro en el cuidado del desarrollo infantil"
Publicat: 02/03/2022

Manual de vacunacions de Catalunya: Actualitzat el
capítol sobre vacunes antimeningocòcciques
Publicat: 02/03/2022

Posicionament de l’AEP sobre l’augment d’autolesions i
suïcidis en nens i adolescents
Publicat: 04/02/2022

Projecte Essencial: Antibiòtics en faringoamigdalitis en
infants
Publicat: 19/02/2022

Guies i protocols en relació al SARS-CoV-2 a pediatria
(actualitzat 28-3-2022)
Publicat: 28/03/2022

L' AEPap denuncia que prop de 600.000 nens i
adolescents a Espanya no tenen un pediatre o un altre
metge assignat per la seva atenció
Publicat: 29/03/2022

Actualitzada la Guia d’actuació enfront de casos
d’infecció pel coronavirus SARS-CoV-2 en dones
embarassades i nadons
Publicat: 29/03/2022

Comunicat del Departament de Salut sobre casos
d'hepatitis en menors de 10 anys

La guerra sempre les perden els nens

Publicat: 15/04/2022

Publicat: 25/02/2022

Infliximab: ús de vacunes vives en lactants que van
estar exposats durant la la gestació o la lactància
Publicat: 08/03/2022

Malgrat les dificultats que han tingut les dones
pediatres, actualment 2/3 dels aspirants al MIR són
dones i en Pediatria ocupen més del 80% de las places
Publicat: 08/03/2022

Acolliment d’infants i adolescents d’Ucraïna sense tutors
legals
Publicat: 10/03/2022

Posicionament de l'AEP en relació a la retirada
progressiva de mascaretes a les escoles

Crida dels pediatres a la prudència davant l’augment de
casos d’hepatitis agudes en infants
Publicat: 28/04/2022

Alerta europea per la contaminació bacteriana de
productes de xocolata de freqüent consum infantil
Publicat: 28/04/2022

El calendari vacunal de Catalunya inclourà la vacunació
contra el virus del papil·loma humà en nois d’11 a 12
anys a partir del pròxim curs (2022-2023)
Publicat: 04/05/2022

L’AEP presenta el Llibre Blanc de les ACES Pediàtriques
2021
Publicat: 14/05/2022

Publicat: 15/02/2022

Recomanacions de vacunació per a persones
desplaçades des d’Ucraïna
Publicat: 20/03/2022

Actualitzat el Pla d'actuació per a centres educatius en
el marc de la pandèmia
Publicat: 20/05/2022

Nou calendari de vacunacions sistemàtiques a Catalunya

Documents relacionats amb els centres educatius
(Actualitzat 20-5-2022)

Publicat: 25/03/2022

Publicat: 20/05/2022

www.scpediatria.cat
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