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Novas cores e pinturas “animam” a Urgência Pediátrica

O Centro Hospitalar de Leiria inaugurou, no passado dia 4 de março, as novas pinturas

que ilustram os corredores, os quartos e os gabinetes da Urgência Pediátrica do Hospital

de Santo André. Dois voluntários do Colectivo a9)))), associação artística de Leiria,

ofereceram o seu trabalho de muitas horas com o objetivo de tornar a urgência pediátrica

num espaço mais amigável, acolhedor e tranquilo.

 

 

 

Pediatria organiza encontro formativo e lúdico para crianças diabéticas e seus
familiares

O serviço de Pediatria do Centro Hospitalar de Leiria organizou no passado dia 23 de

fevereiro um encontro formativo e lúdico para crianças diabéticas e seus familiares,

em parceria com a associação Diabéticos Todo o Terreno (DTT).

 

 

 

Enfermeiros do HSA recriam bloco operatório no Leiriashopping

Uma equipa de enfermeiros perioperatórios do Hospital de Santo André recriou um bloco

operatório no centro comercial Leiriashopping, e deu a conhecer o seu funcionamento. A

iniciativa, que assinalou o Dia Europeu do Enfermeiro Perioperatório, no dia 15 de

fevereiro, mostrou a importância destes profissionais na qualidade e segurança do

doente cirúrgico no bloco operatório.

 

 

 

 

 
“Conta-nos Histórias” é a nova atividade semanal na Pediatria do HSA

 
 

 Brevemente no CHL  

 

 

Dia Mundial da Saúde - 7 de abril de

2014

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  
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 Dicas  

 

 

Bolsa de Tradutores Voluntários

O Hospital dispõe de uma Bolsa de Tradutores Voluntários que poderá ser solicitada

sempre que necessário (Inglês, Francês, Alemão, Italiano, Russo, Ucraniano, etc.) para

agilizar o acesso aos cuidados de saúde.
 

 

 

O que fazer em caso de... Convulsão

É muitas vezes conhecida por “ataque” e caracteriza-se por alguns dos seguintes sinais

e/ou sintomas.
 

 

 

Mães portuguesas desconhecem benefícios dos vegetais

Um estudo da Associação Portuguesa de Dietistas revela que, em média, 34% dos

inquiridos almoça em casa duas vezes por semana, ou seja, ao f im de semana. Apenas

37% almoça em casa todos os dias e 74% janta em casa todos os dias. Por isso, é

necessário garantir refeições completas e nutritivas.

 

 

  

 

 

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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