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Vem visitar um utente ao hospital? Saiba tudo aqui!

O apoio familiar e da rede de amigos é fundamental para a recuperação e bem-estar do

utente internado. Se vem visitar um familiar ou amigo, saiba tudo aqui: onde se dirigir,

horários, como permanecer identif icado no hospital, recomendações para uma boa visita

e muito mais. Para que esta possa ser a casa da saúde, todos temos de contribuir, pelo

bem-estar e boa recuperação dos nossos utentes!

 

 

 

«Vamos aproximar ainda mais o Hospital Distrital de Pombal de quem dele
necessita»

«Vamos aproximar ainda mais o Hospital Distrital de Pombal de quem dele necessita»,

garantiu Cristina Carvalho, diretora do Serviço de Cirurgia desta unidade do Centro

Hospitalar Leiria-Pombal, na cerimónia que assinalou, no ano em que comemora o seu

48.º aniversário, o primeiro Dia do Hospital.

 

 

 

HSA melhora acessibilidades e atendimento com requalificação da Consulta
Externa

A Consulta Externa e os exames especiais do Hospital de Santo André, unidade de Leiria

do Centro Hospitalar Leiria-Pombal, que desde meados de 2012 estavam a ser alvo de

obras de requalif icação, viram no f inal do mês passado concluída esta intervenção. A

operação teve como objetivos melhorar a acessibilidade, o atendimento e a prestação de

cuidados aos utentes.

 

 

 

 

 

CHLP demonstra que reforço nutricional de doentes em risco melhora tratamento e
recuperação  

 

 
HSA inicia obras de recuperação da Urgência Pediátrica

 
 

 Brevemente no CHL  

 

VIII Encontro de Enfermagem do

CHLP - 10 e 11 de Out.

III Jornadas da Unidade de Dor do

CHLP/ I Encontro do Serviço de

XXI Jornadas de Pediatria de Leiria

e Caldas da Rainha - 28 e 29 de
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 Anestesiologia - 25 e 26 de Out. Nov.  

 

   

 Dicas  

 

 

Grupos vulneráveis e calor: atitudes a tomar

Os idosos e as crianças menores de três anos são dois grupos particularmente

vulneráveis aos efeitos do calor, que se traduzem fundamentalmente pela desidratação.
 

 

 

O que faço a tanta alergia?

A alergia é uma reação exagerada a uma substância geralmente inofensiva, chamada de

alergénio, que pode manifestar-se na pele, nos pulmões, nos olhos ou até nos intestinos.

Saiba como prevenir e tratar doenças alérgicas.
 

 

 

Calor: recomendações para insuficientes renais

Em situações de calor intenso, a ingestão não controlada de líquidos pelas pessoas com

insuficiência renal, sobretudo se também consumirem sal em excesso, pode conduzir a

edemas (inchaço) no corpo e ao aumento da tensão arterial, pelo facto de não serem

capazes de expulsar os líquidos em excesso.

 

 

  

 

 

The Hospital de Santo André has earned

Joint Commission International's

Gold Seal of Approval™.

CENTRO HOSPITALAR LEIRIA
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Siga-nos no Facebook
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