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  NOTÍCIAS   

 

 

«Vamos todos demonstrar que somos bons profissionais e que trabalhamos
com qualidade» - Helder Roque

Cerimónia assinala o segundo aniversário da acreditação do HSA pela Joint Commission

International, a 10 de julho.  

 

 

Animação, convívio e partilha marcam encontro de jovens diabéticos

14 adolescentes diabéticos, com idades compreendidas entre os 13 e os 18 anos,

realizaram atividades radicais num encontro organizado pelo serviço de Pediatria do

CHL.
 

 

 

«Com pouco temos feito sempre muito, e isso deve-se ao empenho dos
nossos profissionais» - Helder Roque

Apresentação dos resultados do segundo inquérito de satisfação dos profissionais,

relativo a 2013.  

 

 

 

 
Dia do Hospital Distrital de Pombal

 
 

 
Vídeo-cápsula endoscópica já está disponível no CHL

 
 

 Brevemente no CHL  

 

 

JoIN - I Jornadas dos Internos do

CHL - 25 e 26 de setembro de 2014

VI Encontro do Serviço de

Psiquiatria e Saúde Mental - 10 de

outubro de 2014

IX Encontro de Enfermagem do CHL

- 16 e 17 de outubro de 2014  
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 Dicas  

 

 

Visita Pré-natal

Teremos muito gosto em receber quem nos queira visitar antes do nascimento do seu

bebé. Se está grávida com 30 semanas, pode vir com o seu acompanhante conhecer o

serviço e suas práticas.
 

 

 

Movimento Vencer e Viver

O Movimento Vencer e Viver foi criado pela Liga Portuguesa Contra o Cancro, com o

objetivo de apoiar as mulheres mastectomizadas. Nascido em Coimbra, promove a

existência de vários núcleos nos diversos distritos da zona centro. Leiria, foi um dos

primeiros.

 

 

 

Exercício em Família

O exercício físico regular fornece inúmeros benefícios para a saúde: físicos, mentais e

sociais.
 

 

  

 

 

The Hospital de Santo André has earned

Joint Commission International's

Gold Seal of Approval™.

CENTRO HOSPITALAR LEIRIA
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