
 

 

  w w w .chleiria.pt NEWSLETTER N.º 14 Agosto 2014   

 

 

  NOTÍCIAS   

 

 

Centro Hospitalar de Leiria vai ter creche e jardim-de-infância para
colaboradores e utentes

O Centro Hospitalar de Leiria viu autorizada pelo Ministro da Saúde a implementação de

um edifício destinado a creche e jardim-de-infância, a funcionar no perímetro do Hospital

de Santo André, em Leiria, um projeto apresentado pelo Conselho de Administração ao

Ministério da Saúde no início de 2011, e que pode agora ser concretizado.

 

 

 

Urologia do CHL ganha novo impulso

O Serviço de Urologia do Centro Hospitalar de Leiria acaba de receber dois novos

especialistas, Ricardo Borges e Sílvio Bollini, que permitiram o rejuvenescimento,

reestruturação e evolução na prestação de cuidados de uma das especialidades que

mais tem progredido do ponto de vista técnico e científ ico.

 

 

 

Profissionais de Oftalmologia tratam do “olhar” dos seus utentes

Os profissionais do Serviço de Oftalmologia tratam o “olhar” dos seus doentes. Com

dedicação, empenho e qualidade, procuram, dia-a-dia, atender da melhor forma os

utentes que vêm, maioritariamente do distrito de Leiria.
 

 

 

 

 
Já conhece o Portal do Utente?

 
 

 
Debate sobre o estigma da saúde mental junta profissionais de psiquiatria no CHL

 
 

 Brevemente no CHL  

 

 

JoIN - I Jornadas dos Internos do

CHL - dias 25 e 26 de Setembro

6.º Encontro de Psiquiatria e Saúde

Mental do CHL - 10 de Outubro

IX Encontro de Enfermagem do CHL

- 16 e 17 de Outubro
 

 

   

http://www.chleiria.pt/
http://www.chlp.pt/comunicacao-social/noticias-eventos/-/centro-hospitalar-de-leiria-vai-ter-creche-e-jardim-de-infancia-para-colaboradores-e-utentes-139/
http://chlp.pt/comunicacao-social/noticias-eventos/-/urologia-do-chl-ganha-novo-impulso-142/
http://chlp.pt/comunicacao-social/noticias-eventos/-/profissionais-de-oftalmologia-tratam-do-ldquoolharrdquo-dos-seus-utentes-141/
http://www.chlp.pt/comunicacao-social/noticias-eventos/-/ja-conhece-o-portal-do-utente-138/
http://chlp.pt/comunicacao-social/noticias-eventos/-/debate-sobre-o-estigma-da-saude-mental-junta-profissionais-de-psiquiatria-no-chl-140/
http://www.chlp.pt/comunicacao-social/noticias-eventos/-/jornadas-dos-internos-137/
http://www.chlp.pt/profissionais-e-formacao/-/eventos-agendados-9/
http://www.chlp.pt/profissionais-e-formacao/-/eventos-agendados-9/


 

 Dicas  

 

 

Já pensou como vai alimentar o seu bebé?

O leite materno é um alimento vivo, completo e natural, adequado para quase todos os

recém-nascidos. É considerado o melhor alimento para crianças, de uma forma

exclusiva, até aos 6 meses de vida. Saiba mais sobre a amamentação.
 

 

 

Vai visitar um familiar ou amigo ao CHL? Saiba o que fazer.

Uma Visita é quem vem ao Hospital com o objectivo de visitar um doente internado. Para

que tudo corra bem e a sua visita seja uma mais-valia para o seu familiar ou amigo, saiba

como deve proceder.
 

 

 

O que fazer em caso de... Desmaio

O desmaio é provocado por falta de oxigénio no cérebro, a que o organismo reage de

forma automática, com perda de consciência e queda do corpo brusca e desamparada.

Saiba o que fazer nestes casos.
 

 

  

 

 

The Hospital de Santo André has earned

Joint Commission International's

Gold Seal of Approval™.

CENTRO HOSPITALAR LEIRIA

HSA T 244 817 000

HDP T 236 210 000

HA T 262 590 400

Siga-nos no Facebook
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