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Projeto "Adolescer Saudável" recebe galardão "Hospital do Futuro" de
acessibilidade

“Adolescer Saudável” é nome do projeto pioneiro do Centro Hospitalar de Leiria (CHL)

premiado pelo “Hospital do Futuro” por promover o acesso a cuidados de saúde por

parte dos adolescentes. O programa de educação para a Saúde e consultas médicas

para adolescentes em ambiente escolar foi um dos premiados na categoria de

“Acessibilidade” da edição dos prémios de 2012/2013.

 

 

 

XXI Jornadas de Pediatria de Leiria e Caldas da Rainha debatem a infância na
idade pré-escolar

A infância na idade pré-escolar esteve em debate nas XXI Jornadas de Pediatria de

Leiria e Caldas da Rainha, nos dias 28 e 29 de novembro, nas Caldas da Rainha. Com

o tema “Consensos na Idade Pré-Escolar”, este encontro, uma organização dos

serviços de Pediatria do Centro Hospitalar do Oeste e do Centro Hospitalar de Leiria,

reuniu especialistas de todo o País.

 

 

 

CHL recebe 22.ª edição das Manhãs Ortopédicas dos Hospitais Distritais da
Zona Centro

O Centro Hospitalar de Leiria (CHL) acolheu, no passado dia 7 de dezembro, a 22.ª

edição das Manhãs Ortopédicas dos Hospitais Distritais da Zona Centro. O encontro,

realizado no auditório do Hospital de Santo André (HSA), em Leiria, foi organizado pelo

Serviço de Ortopedia II do CHL, e reuniu médicos ortopedistas da zona centro para

debater casos de estudo em Ortotraumatologia.
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Crise de Hipoglicémia (Diabetes)
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A complicação mais grave e frequente do diabético jovem é a Hipoglicémia (baixa de

açúcar no sangue). Ocorre habitualmente depois da realização de exercício físico, por

jejum prolongado ou por exagero da dose de insulina, surgindo alguns destes sinais e

sintomas.
 

 

 

A Doença Crónicas nos Jovens

Algumas situações de urgência surgem ligadas à Doença Crónica, sendo aconselhável

saber como actuar face às crianças/jovens que a apresentam. Saiba mais sobre o que

deve fazer.
 

 

 

Pessoas Idosas Ativas

O aumento do número de pessoas idosas é um sinal positivo do desenvolvimento. No

entanto, é fundamental manter a capacidade funcional dessas pessoas.
 

 

  

 

 

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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