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Teresa Morais distribui livros e mimos aos pequenos utentes da Pediatria

Teresa Morais, Secretária de Estado dos Assuntos Parlamentares e da Igualdade,

distribuiu, na manhã de dia 23 de dezembro, livros e mimos pelos pequenos utentes do

Serviço de Pediatria do Centro Hospitalar Leiria, na sua já tradicional visita de Natal.

Licínio de Carvalho, administrador do CHL, e Bilhota Xavier, diretor do serviço de

Pediatria, foram os anfitriões desta visita.

 

 

 

Centro Hospitalar de Leiria apresenta personalidades que compõem o
Conselho Consultivo

O Centro Hospitalar de Leiria apresentou recentemente o grupo de personalidades

que compõe o Conselho Consultivo da Instituição, criado com o objetivo de estreitar e

promover a ligação à comunidade, contribuir para uma maior proximidade dos utentes

e para um CHL que é, cada vez mais, uma referência a nível regional e nacional.

 

 

 

Hospital de Santo André garante excelência na avaliação da Entidade
Reguladora da Saúde

O Hospital de Santo André garantiu o cumprimento de todos os parâmetros de qualidade

exigidos de acordo com a avaliação da Entidade Reguladora da Saúde (ERS), num

relatório recentemente divulgado. Esta análise visa avaliar, de forma objetiva e

consistente, a qualidade dos cuidados de saúde em Portugal, especif icamente a

dimensão da excelência clínica – critério que é analisado bianualmente.

 

 

 

 

 
Hospital de Alcobaça promove iniciativa de educação e prevenção da diabetes

 
 

 Brevemente no CHL  

 

 

1.º Encontro sobre Prevenção e

Controlo da Infeção - 31 de janeiro

de 2014

Dia Mundial do Doente - 11 de

fevereiro de 2014

Jornadas Anuais do Centro

Hospitalar de Leiria - 15 e 16 de

maio de 2014
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 Dicas  

 

 

Evite falsas urgências, pela sua saúde

Sabia que 40% dos doentes que recorrem aos nossos Serviços de Urgência não são

urgentes? Colabore! Recorra ao Serviço de Urgência apenas quando se verif icar uma

situação de verdadeira urgência.
 

 

 

Crise Asmática

A pessoa com asma poderá responder com uma crise de falta de ar em situações de

exercício intenso (nomeadamente a corrida), conflito, ansiedade, castigos, etc. Saiba

mais sobre sinais, sintomas e o que deve fazer.
 

 

 

Sou Acompanhante no CHL

O Acompanhante é a pessoa que, sendo ou não familiar do doente, é por este escolhida

para o acompanhar durante o período de internamento, Hospital de Dia ou em

observação nas Urgências/Recobro. Na impossibilidade de escolher, será um seu

familiar mais próximo, que pode ser substituído sempre que este ou o utente o solicitem à

Chefia de Enfermagem (ou seu substituto).

 

 

  

 

 

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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