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Challenges in Cardiology reúne cardiologistas nacionais e internacionais em
Monte Real
Os procedimentos e terapêuticas inovadoras para o tratamento das doenças
cardiovasculares vão estar em foco nos próximos dias 3 e 4 de julho, na quinta edição
do Challenges in Cardiology, um encontro científico internacional organizado pelo
Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar de Leiria.

«Todos os nossos colaboradores são o motor do desenvolvimento do HDP»
«Todos os nossos colaboradores são o motor do desenvolvimento do Hospital
Distrital de Pombal [HDP], como seus principais agentes» enalteceu Helder Roque,
presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Leiria, no Dia do
HDP, no passado sábado, dia 27 de junho, na terceira edição desta iniciativa de
homenagem aos colaboradores.

CHL remodela espaços no Serviço de Medicina do Hospital de Alcobaça
O Centro Hospitalar de Leiria está a remodelar alguns espaços no Serviço de Medicina
do Hospital de Alcobaça Bernardino Lopes de Oliveira, para criar e melhorar as
condições de segurança, melhorando igualmente o conforto e a qualidade da estada dos
doentes.

Centro Hospitalar de Leiria reforça oferta de acupuntura na Unidade de Dor
Hospital de Dia do CHL reúne enfermeiros da região centro para troca de experiências

Brevemente no CHL
II Jornadas dos Internos do CHL 
24 e 25 de setembro

X Encontro de Enfermagem do
CHL  8 e 9 de outubro

http://www.chleiria.pt/backoffice/newsletter_preview.php?id=26

Jornadas de Cardiologia do Centro
 23 e 24 de outubro
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Como se deve preparar para uma intervenção cirúrgica?
Aponte os conselhos dos nossos profissionais sobre a preparação que deve fazer no
caso de uma intervenção cirúrgica.

O que deve fazer em caso de... entorse?
A entorse é uma lesão nos tecidos moles de uma articulação. Conheça os sintomas e os
cuidados a ter.

Uma alimentação saudável para o seu filho
A saúde do seu filho passa pelas suas mãos e pelo seu exemplo. Fique com algumas
dicas de como tornar a refeição do seu filho num momento agradável ou quando deve
permitir doces/guloseimas.

The Hospital de Santo André has earned
Joint Commission International's
Gold Seal of Approval™.
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