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  NOTÍCIAS   

 

 

Diretor do Serviço de Cardiologia do CHL conclui doutoramento em Medicina

João Morais, diretor de Serviço de Cardiologia do Centro Hospitalar de Leiria, realizou no

passado dia 3 de abril, a sua prova de doutoramento na aula magna da Faculdade de

Medicina da Universidade do Porto (FMUP). “Estratégias de abordagem dos doentes

admitidos por Síndroma Coronária Aguda num Hospital não-terciário” foi o tema da

dissertação que concedeu a João Morais o título de Doutor.

 

 

 

CHL organiza recolha de sangue para colaboradores

O Centro Hospitalar de Leiria organizou, no passado dia 17 de março, uma recolha de

sangue para os colaboradores do Hospital de Santo André. Esta iniciativa interna, do

Gabinete de Comunicação e Imagem do CHL, contou com a parceria do Centro de

Sangue e da Transplantação de Coimbra, do Instituto Português do Sangue e

Transplantação (IPST).

 

 

 

CHL nomeia equipa para a nova Unidade Integrada de Diabetes

O Centro Hospitalar de Leiria nomeou recentemente a equipa da nova Unidade Integrada

de Diabetes (UID), que visa abordar e tratar o doente diabético de forma equitativa em

todo o centro hospitalar e implementar o plano assistencial integrado da diabetes.
 

 

 

 

 
HSA homenageia colaboradores no Dia do Hospital

 
 

 Brevemente no CHL  

 

 

Jornadas do CHL - 15 e 16 de maio

de 2014

VI Colóquio de Enfermagem de

Saúde Materna e Obstétrica do

CHL - 29 e 30 de maio de 2014

JoIN – I Jornadas dos Internos de

Leiria - 25 e 26 de setembro de

2014  
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 Dicas  

 

 

Apoio Pós-Parto: Projeto BUÁAA

O nascimento do bebé traz muita felicidade à família mas também desencadeia muitas

dúvidas e ansiedades. A mãe ouve muitos conselhos, alguns deles contraditórios, de

amigos e familiares. A pensar em si e no seu bebé, a nossa instituição implementou um

serviço denominado “Unidade de Apoio Domiciliário Pós-Parto – Projecto Buáaa”.

 

 

 

Tenho Consulta/Exame Agendado

Recebeu uma carta que o convoca a uma consulta. Essa carta dá-lhe informações

importantes: - Dia, Hora, Local e Especialidade Médica; - Que deve comparecer com 20

minutos de antecedência; - Que poderá ter que pagar taxa moderadora se não for isento;

- Que fazer se não puder comparecer.

 

 

 

O que fazer em caso de... Eletrocussão

Eletrocussão ou choque elétrico é a situação provocada pela passagem de corrente

elétrica através do corpo.
 

 

  

 

 

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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