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HSA assinala Dia Europeu do Melanoma com rastreios gratuitos

O Hospital de Santo André, unidade do Centro Hospitalar de Leiria, assinala o Dia

Europeu do Melanoma, na próxima quarta-feira, dia 14 de maio, com rastreios gratuitos

de cancro cutâneo a decorrer na Consulta Externa do Serviço de Dermatologia, entre as

14h00 e as 17h00.

 

 

 

"Formação, Segurança e Ação" dominam o debate nas Jornadas do CHL

"Formação, Segurança e Ação" dominam o debate nas Jornadas do CHL, que

decorrem nos dias 15 e 16 de maio, e promovem a troca e aquisição de

conhecimentos que facilitem a melhoria contínua das boas práticas em saúde.
 

 

 

Homenagem aos colaboradores no Dia do Hospital de Santo André

«Nós somos e seremos mais competitivos, pois trabalhamos mais e melhor. Sabemos,

por experiência própria, que as boas práticas fazem os nossos bons resultados»,

exultou Helder Roque, presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de

Leiria (CHL), na cerimónia que assinalou o nono Dia do Hospital de Santo André (HSA), a

22 de abril, e que homenageou os colaboradores da instituição.

 

 

 

 

 
Profissionais do Hospital de Ponta Delgada visitam HSA

 
 

 Brevemente no CHL  

 

 

VI Colóquio de Enfermagem de

Saúde Materna e Obstétrica do CHL

- 29 e 30 de maio de 2014

Jornadas Nacionais de

Neonatologia - 6 e 7 de junho de

2014

4ª Challenges in Cardiology - 4 e 5

de julho de 2014
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 Dicas  

 

 

Nascer cidadão

Sabia que pode fazer o registo do seu bebé durante a sua estadia no hospital? É um

direito da criança ter “um nome desde o nascimento, bem como uma nacionalidade”, de

acordo com a Convenção dos Direitos da Criança.
 

 

 

Tenho alta

Desde a admissão até à alta, o doente e a sua família devem ser continuamente

informados sobre o planeamento da sua alta. Durante o internamento do doente, os

profissionais têm contactos com o mesmo e a sua família, ou pessoa em quem delegue,

no sentido de serem informados, duma forma clara e acessível, de toda a situação e de

tudo aquilo que o doente vai necessitar no domicílio após a alta.

 

 

 

Retinopatia Diabética

A diabetes pode comprometer a sua visão. Descubra o que é a retinopatia diabética e

controle a doença.
 

 

  

 

 

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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