
20/11/13 Notícias CHLP - Outubro 2013

www.chlp.pt/backoffice/newsletter_preview.php?id=6 1/2

 

 

  w w w .chlp.pt NEWSLETTER N.º 04 Outubro 2013   

 

 

  NOTÍCIAS   

 

 

Hospital de Alcobaça integra o Centro Hospitalar Leiria-Pombal

No passado dia 1 de setembro, o Hospital Bernardino Lopes de Oliveira de Alcobaça

(HA) passou formalmente a integrar o Centro Hospitalar Leiria-Pombal, passando este

Centro Hospitalar a servir uma população de cerca de 400.000 utentes.
 

 

 

CHLP recebe 11 novos médicos especialistas

O CHLP tem 11 novos especialistas desde julho, que vêm reforçar a equipa médica

que presta cuidados nas unidades do Centro Hospitalar. Entre os especialistas

contam-se um ortopedista, uma endocrinologista, uma cardiologista, duas pediatras,

um cirurgião, quatro especialistas de Medicina Interna, e uma pneumologista.

 

 

 

Enfermeiros do Centro Hospitalar Leiria-Pombal “olham o presente,
perspetivando o futuro”

Em debate estiveram temas integrados nos desafios que, «numa época claramente

conturbada em termos económicos, políticos e sociais com impacto direto nos serviços

de saúde, os enfermeiros do CHLP, como profissionais competentes e comprometidos,

assumem como responsabilidade social nas diferentes dimensões: técnica, ética, social

e política».

 

 

 

 

 

Centro Hospitalar de Leiria-Pombal promove concurso no âmbito da Semana Mundial do
Aleitamento Materno  

 

 Brevemente no CHL  

 

 

III Jornadas da Unidade de Dor do

CHLP - 25 de outubro

I Encontro de Anestesiologia - 26

de outubro

XXI Jornadas de Pediatria de Leiria

e Caldas da Rainha - 28 e 29 de

novembro  
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 Dicas  

 

 

Deixar de fumar... que benefícios?

O fumo do tabaco contém mais de 4000 substâncias químicas com efeitos tóxicos e

irritantes, entre as quais cerca de 50 com efeitos cancerígenos. Ao deixar de fumar, os

níveis de monóxido de carbono no seu organismo baixam e os níveis de oxigénio no

sangue aumentam, surgindo assim uma maior sensação de energia para realizar as

atividades de que mais gosta.

 

 

 

Transporte da criança

Não se esqueça: quando viajar de automóvel, a cadeira do bebé deve ser adaptada e

homologada, deve estar virada para trás e os airbags desativados.
 

 

 

O que fazer em caso de.... envenenamento

O envenenamento é o efeito produzido no organismo por um veneno, quer este seja

introduzido por via digestiva, por via respiratória ou pela pele.
 

 

  

 

 

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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