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NOTÍCIAS

Deputadas de Leiria oferecem sorrisos e presentes às crianças internadas na
Pediatria do CHL
Teresa Morais e Margarida Balseiro Lopes, deputadas do PSD eleitas por Leiria,
ofereceram livros e sorrisos aos pequenos utentes da Pediatria do CHL. A visita de
Natal das deputadas decorreu no dia 19 de dezembro, ao Internamento do Serviço de
Pediatria do CHL, e foi acompanhada pelos membros do Conselho de Administração do
Centro Hospitalar, e Bilhota Xavier, diretor do serviço de Pediatria.

Profissionais devem ser vigilantes para prevenir carências nutricionais de dietas
restritivas
As opções alimentares estiveram em destaque na primeira manhã das XXIII
Jornadas de Pediatria de Leiria e Caldas da Rainha, realizadas nos dias 15 e 16 de
dezembro no Hospital de Santo André, em Leiria.

Centro Hospitalar de Leiria acolhe unidade móvel para rastreio de cancro da
mama
O Centro Hospitalar de Leiria acolhe uma unidade móvel da Liga Portuguesa Contra o
Cancro no Hospital de Santo André, em Leiria, para a realização do programa de rastreio
de cancro da mama até 31 de maio de 2017. O rastreio é gratuito e destinase a todas
as utentes inscritas no Centro de Saúde Dr. Gorjão Henriques, com idades
compreendidas entre os 45 e os 49 anos.

Brevemente no CHL
Dia Mundial da Paz  1 de janeiro

I Jornadas de Urologia do CHL  27
de janeiro de 2017

Dia Mundial de Luta Contra o
Cancro  4 de fevereiro

Dicas

Sou acompanhante na Pediatria
Conheça as normas definidas para um acompanhante no Serviço de Pediatria do CHL.
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No ano novo exercite o corpo e a mente!
Sabia que o exercício físico faz bem ao corpo e ao cérebro? Aproveite a chegada do
novo ano e comprometase a mexerse mais!

A ceia de Natal já passou mas fique com as receitas saudáveis!
A Unidade de Nutrição e Dietética do CHL desenvolveu um Ebook com receitas
saudáveis para a ceia de Natal. Aponte estas dicas e experimente!

Centro Hospitalar de Leiria Accredited
by Joint Commission International.

CENTRO HOSPITALAR LEIRIA
HSA T 244 817 000
HDP T 236 210 000
HA T 262 590 400
Siganos no Facebook
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