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  NOTÍCIAS   

 

 

CHL apresenta Plano Estratégico para o triénio 2013-2015

O Centro Hospitalar de Leiria apresentou o Plano Estratégico da instituição para o triénio

2013-2015 ao Conselho Consultivo, durante a segunda reunião deste órgão, recebendo

a apreciação favorável de todas personalidades que o integram.
 

 

 

Consensos em Neonatologia em discussão no HSA

O Hospital de Santo André, unidade de Leiria do Centro Hospitalar de Leiria, foi o

anfitrião da III Reunião de Consensos em Neonatologia nos dias 6 e 7 de junho,

organizada pela Secção de Neonatologia da Sociedade Portuguesa de Pediatria.
 

 

 

Exercício “Leiria’14” testa plano de catástrofe do Centro Hospitalar de Leiria

O Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Leiria organizou o Exercício

“Leiria’14”, de forma a testar os procedimentos de coordenação ao nível estratégico das

várias entidades que atuam na resposta à emergência.
 

 

 

 

 
CHL analisa os novos desafios de “Motivar e Cuidar” na Saúde Materna e Obstetrícia

 
 

 Brevemente no CHL  

 

 

4ª Challenges in Cardiology - 4 e 5

de julho de 2014

Acampamento da associação

Diabéticos Todo o Terreno - 11 a

13 de julho de 2014

JoIN - I Jornadas dos Internos do

CHL - 25 e 26 de setembro de 2014  
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 Dicas  

 

 

Tenho cirurgia de ambulatório agendada

A Unidade de Cirurgia Ambulatório pretende prestar cuidados de saúde a doentes que

requerem uma intervenção cirúrgica ou um exame complementar de diagnóstico que não

necessitem de pernoitar no Hospital. O período de internamento previsto é em regra

inferior a 12 horas, sendo o horário de funcionamento da unidade das 8h00 às 20h00.

 

 

 

Onda de calor: atitudes a tomar

Saiba as atitudes a tomar em caso de uma onda de calor. Crianças e idosos são os

grupos de maior risco.
 

 

 

Saúde do intestino

Sabia que um teste de sangue oculto nas fezes positivo implica a realização de uma

colonoscopia para eliminar um cancro do cólon? O exame é proposto pelo seu médico.
 

 

  

 

 

The Hospital de Santo André has earned

Joint Commission International's

Gold Seal of Approval™.

CENTRO HOSPITALAR LEIRIA
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