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  NOTÍCIAS   

 

 

Centro Hospitalar de Leiria no top ten do ranking dos melhores hospitais
públicos

O Centro Hospitalar de Leiria está no top ten do ranking dos melhores hospitais públicos,

de acordo com os resultados da “Avaliação de Desempenho dos Hospitais Públicos de

2012” realizado pela Escola Nacional de Saúde Pública.

 

 

 

Conselho Consultivo do Centro Hospitalar de Leiria reúne pela primeira vez

O Conselho Consultivo do Centro Hospitalar de Leiria, E.P.E. reuniu no passado dia 30

de janeiro pela primeira vez, contando com a participação das personalidades que o

integram, para dar início à sua atividade. Este Conselho é um órgão de consulta,

competindo-lhe fomentar a ligação do Centro Hospitalar à comunidade e contribuir

para uma maior proximidade dos utentes.

 

 

 

Médica do Centro Hospitalar de Leiria representa Portugal nos European
Junior Doctors

Diana Fernandes, médica interna da Formação Específ ica em Medicina Interna do Centro

Hospitalar de Leiria, é a representante de Portugal no Conselho Executivo do grupo de

trabalho internacional European Junior Doctors, uma organização médica europeia que

representa cerca de 300 mil médicos de 19 países europeus.

 

 

 

 

 
Hospital de Santo André recebeu o 1º Encontro sobre Prevenção e Controlo da Infeção

 
 

 Brevemente no CHL  

 

 

Encontro de Amizade de Leiria -

Diabéticos Todo o Terreno - 23 de

fevereiro de 2014

Dia Nacional do Dador de Sangue -

27 de março de 2014

Jornadas Anuais do Centro

Hospitalar de Leiria - 15 e 16 de

maio de 2014
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 Dicas  

 

 

Gabinete do Cidadão

O Gabinete do Cidadão é um instrumento de gestão dos serviços e um meio de defesa

dos utentes e tem como missão recolher, tratar e encaminhar as reclamações,

sugestões, louvores e agradecimentos dos cidadãos.
 

 

 

Rastreio Auditivo Neonatal

Para que o seu bebé possa desenvolver a linguagem, o discurso e outras competências,

é fundamental que ouça bem.
 

 

 

Como cozinhar os alimentos?

Assar os alimentos pode ser uma forma saudável de cozinhar as suas refeições.

 

 

  

 

 

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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