Centro Hospitalar Lisboa Norte

DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA
Serviço de Neonatologia

DIA MUNDIAL DA PREMATURIDADE
17 de NOVEMBRO

Em 2009, o dia 17 de Novembro tornou-se oficialmente o Dia de sensibilização para a
Prematuridade, tendo a data sido comemorada com uma diversidade de eventos
organizados pela "European Foundation for the Care of Newborn Infants" (EFCNI) e as
organizações europeias parceiras. Esta data foi decidida durante a primeira reunião
das Organizações Europeias de Pais em 18 de Novembro de 2008, em Roma, Itália,
poucos meses depois de também aqui ter sido criada a EFCNI (Abril 2008).
A razão para a escolha do dia 17 de Novembro, é porque este tinha um significado
muito especial para um dos fundadores da EFCNI: o dia 17 de Novembro de 2008 foi o
dia em ele foi pai de uma filha saudável, após em Dezembro de 2006 terem falecido os
seus trigémeos prematuros. Simultaneamente, a March of Dimes, uma Organização de
Caridade Americana para bebés de termo e pré-termo, teve uma ideia semelhante e

lançou nos EUA, o Dia de Sensibilização para a Prematuridade, também a 17 de
Novembro. Portanto, esta data parecia estar destinada a unir e lançar em conjunto o
Dia Mundial da Prematuridade.

10 horas

Inauguração da exposição “Já fui Prematuro…” com
trabalhos realizados pelos Pais e ex-Prematuros (no piso 2,
junto ao Gabinete de Recursos Humanos)

10,30 horas

Sessão pública no Edifício Prof. Egas Moniz da Faculdade de
Medicina - Boas Vindas pela Prof.ª Doutora Maria do Céu
Machado, Directora do Departamento de Pediatria e
Directora Clínica do CHLN.

10,45 horas

Uma perspectiva histórica sobre os cuidados aos
Prematuros na Unidade de Neonatologia do Hospital de
Santa Maria – Dr. Carlos Moniz e Enfermeira Ana Sequeira

11,30 horas

A palavra dos Pais e dos ex-Prematuros – Testemunhos das
suas vivências na Unidade de Neonatologia.

12,30 horas

Momento Musical

13 horas

Encerramento

E algumas SURPRESAS!

