
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Đà 
Nẵng, sẵn sàng đồng hành, chung sức cùng với Đà 
Nẵng vượt qua giai đoạn khó khăn. Thừa Thiên Huế 
đã cử đoàn công tác ngành Y tế gồm 20 bác sĩ và 
20 điều dưỡng giỏi chuyên môn, giàu kinh nghiệm 
đang công tác tại các đơn vị trực thuộc Sở Y tế vào 
Đà Nẵng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch; góp 
phần cùng Đà Nẵng nhanh chóng khống chế dịch 
bệnh Covid-19.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Phan 
Ngọc Thọ đã biểu dương các “Chiến sĩ áo trắng” 
tham gia chi viện cho Đà Nẵng trong đợt này, đồng 
thời  gửi lời cám ơn, cùng sự tri ân sâu sắc của 
nhân dân và lãnh đạo tỉnh đến các y bác sĩ đang 

(Xem tiếp trang 3)

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT - SỞ Y TẾ TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

CHIẾN DỊCH TRUYỀN THÔNG 
“NIỀM TIN CHIẾN THẮNG”

Bộ Y tế phát động chiến dịch truyền thông lan tỏa thông điệp 
“Niềm tin chiến thắng” kêu gọi cộng đồng phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 trong trạng thái bình thường mới. Chiến dịch 
truyền thông nhằm kêu gọi mọi tầng lớp người dân cùng thực 
hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và xây dựng 
lối sống phù hợp, tạo thói quen có lợi sức khỏe để chung sống 
với dịch, thiết lập cuộc sống bình thường trong trạng thái mới, 
vừa chống dịch hiệu quả, vừa khôi phục và phát triển kinh tế. 
Bên cạnh đó, truyền đi thông điệp đoàn kết, kêu gọi hành động, 
lan tỏa yêu thương đến cộng đồng, đặc biệt là nhóm người dễ bị 
tổn thương trong xã hội đồng tâm hiệp sức chống dịch.

Chiến dịch do Bộ Y tế phối hợp cùng 8 đơn vị đồng hành 
sẽ diễn ra từ ngày 06/8/2020 đến 30/9/2020, với nhiều hoạt 
động phong phú như: Chương trình đối thoại với các nhà tâm 
lý, chuyên gia, những người có tầm ảnh hưởng trong xã hội về 
thay đổi nhận thức, chuẩn bị tâm lý, hình thành thói quen mới 
trong cuộc sống để chung sống với dịch bệnh, thiết lập cuộc 
sống trong trạng thái mới; Khuyến khích mọi người dân tham 
gia Thử thách “Bạn đã chống dịch như thế nào?”chia sẻ trải 
nghiệm, tinh thần lạc quan chống dịch của mình thông qua các 
diễn đàn trên mạng xã hội của Bộ Y tế và các nền tảng truyền 
thông, App ứng dụng khác.

Chiến dịch truyền thông “Niềm tin chiến thắng” cùng thực 
hiện những hành động cụ thể:

1. Thường xuyên rửa tay đúng cách bằng xà phòng dưới 
vòi nước sạch, hoặc bằng dung dịch sát khuẩn có cồn (ít nhất 
60% cồn).

2. Đeo khẩu trang khi ra ngoài, đến nơi công cộng, trên 
phương tiện giao thông công cộng và đến cơ sở y tế.

3. Tránh đưa tay lên mắt, mũi, miệng. Che miệng và mũi khi 
ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy, khăn vải, khuỷu tay áo.

4. Tăng cường vận động, rèn luyện thể lực, dinh dưỡng 
hợp lý xây dựng lối sống lành mạnh.

5. Vệ sinh thông thoáng nhà cửa, lau rửa các bề mặt hay 
tiếp xúc.

6. Nếu bạn có dấu hiệu sốt, ho, hắt hơi, và khó thở, hãy tự 
cách ly tại nhà, đeo khẩu trang và gọi cho cơ sở y tế gần nhất 
để được tư vấn, khám và điều trị.

7. Nếu bạn từ vùng có dịch bệnh trở về cần tự cách ly, theo 
dõi sức khỏe, khai báo y tế đầy đủ.

8. Thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại website https://
tokhaiyte.vn hoặc tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.
vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức khoẻ của bản thân.

9. Cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh báo nguy cơ 
lây nhiễm COVID-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình. https://
www.bluezone.gov.vn/

Cùng chung tay đẩy lùi dịch bệnh, không kỳ thị và phân biệt 
đối xử với người mắc và người nghi ngờ mắc bệnh./.

Nguồn: Bộ Y tế

LỄ RA QUÂN BÁC SĨ, ĐIỀU DƯỠNG
TÌNH NGUYỆN CHI VIỆN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Ngày 10/8/2020, Sở Y tế tổ chức lễ ra quân chi 
viện cho thành phố Đà Nẵng phòng,chống dịch bệnh 
Covid-19. Đến dự có đồng chí Phan Ngọc Thọ - Chủ 
tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Khoa Hoài Hương 
- Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đồng chí Nguyễn Nam Hùng 
- Giám đốc Sở Y tế cùng 40 bác sĩ và điều dưỡng 
tham gia chi viện cho thành phố Đà Nẵng.

Trước diễn biễn phức tạp của dịch Covid-19, tỉnh 
Thừa Thiên Huế cũng đang huy động mọi nguồn lực 
tập trung cho công tác ngăn chặn, kiểm soát dịch 
bệnh trên địa bàn. Với tinh thần và tình cảm đối với 

Ông Phan Ngọc Thọ - Chủ tịch UBND tỉnh gặp mặt 
các bác sĩ, điều dưỡng tình nguyện chi viện 

thành phố Đà Nẵng (ảnh: Quang Trung)
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Theo các chuyên gia y tế, khi phân tích về cơ chế 
gây bệnh nặng và tử vong ở bệnh nhân nhiễm Covid-19, 
các nhóm bệnh nhân nêu dưới đây khi mắc Covid-19 
sẽ suy giảm sức đề kháng, khiến lượng virus phát triển 
trong cơ thể nhanh hơn, tổn thương cơ quan nhanh 
hơn so với bệnh nhân khác. Đặc biệt, Hội chứng phóng 
thích Cytokine (Cytokine release syndrome - CRS) là 
một dạng hội chứng đáp ứng viêm hệ thống phát sinh 
do biến chứng của một số bệnh hoặc nhiễm trùng, và 
cũng là tác dụng phụ của một số loại thuốc kháng thể 
đơn dòng, cũng như liệu pháp điều trị miễn dịch ung 
thư. Các trường hợp CRS nghiêm trọng được gọi là 
cơn bão cytokine.

Các triệu chứng bao gồm sốt, mệt mỏi, chán ăn, 
đau cơ và khớp, buồn nôn, nôn, tiêu chảy, phát ban, 
thở nhanh, nhịp tim nhanh, huyết áp thấp, co giật, 
nhức đầu, nhầm lẫn, mê sảng, ảo giác, run và mất 
phương hướng.

Các cuộc thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và 
theo dõi lâm sàng cho thấy CRS biểu hiện triệu chứng 
bao gồm: Nồng độ oxy trong máu thấp, tăng cung 
lượng tim (sớm), cung lượng tim có khả năng giảm 
(muộn), nồng độ nitơ trong máu cao, tăng D-dimer, 
tăng transaminase, sự thiếu hụt yếu tố bổ thể I, chảy 
máu không kiểm soát và sự tăng bất thường của 
bilirubin. Chính “Cơn bão cytokine” sẽ làm cho bệnh 
tiến triển nhanh, tỷ lệ tử vong cao. Một số người khi bị 
virus tấn công sẽ kích hoạt hệ thống miễn dịch của cơ 
thể. Hệ thống này không chỉ tấn công virus mà còn tấn 
công các cơ quan nội tạng, gây suy các cơ quan và 
làm giảm các chức năng dẫn đến tình trạng bệnh nặng 
hơn. Chính vì vậy, những bệnh nhân Covid-19 trên nền 
bệnh mãn tính phải sử dụng các biện pháp hỗ trợ hô 
hấp như ECMO, thở máy, hoặc thở oxy,… những bệnh 
nhân có bệnh nền nặng như sau:

- Người cao tuổi (trên 60 tuổi): Dễ mắc và tử vong 
cao hơn do nhiễm Covid-19, nguyên nhân do suy giảm 
chức năng miễn dịch theo tuổi, nên khả năng chống lại 
các bệnh nhiễm trùng thông thường giảm đi. 

- Người bệnh phổi mạn tính: Nếu viêm phổi phát 
triển do Covid-19, sự tắc nghẽn đường thở có thể gây 
nguy hiểm tính mạng, đặc biệt hội chứng suy hô hấp 
tiến triển (ARDS).

Theo một nghiên cứu, các nhà khoa học nước ngoài 
phát hiện ra rằng ở những bệnh nhân bị viêm phổi cấp 
trong giai đoạn 2002 - 2003, sau 12 năm kể từ khi bình 
phục lại xuất hiện bệnh đái đường type 1 hoặc type 2.

- Người suy giảm miễn dịch, mắc bệnh ung thư: 
Có hệ thống miễn dịch yếu, khiến họ không có khả 
năng chống lại nhiễm trùng. Việc mất khả năng miễn 
dịch không chỉ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng mà còn 
làm tăng khả năng mắc bệnh nặng.

- Người bệnh tim mạch: Ở những người đã mắc 
bệnh tim mạch từ trước, tăng gánh cho tim không 
chỉ làm tăng mức độ nghiêm trọng của tăng huyết 
áp mà còn có khả năng làm bộc phát cơn đau tim 
hoặc đột quỵ.

- Người bệnh đái tháo đường: Mất khả năng kiểm 
soát lượng đường trong máu là lý do chính tại sao một 
số người mắc bệnh đái tháo đường có nhiều khả năng 
mắc Covid-19 và gặp phải tình trạng bệnh nặng hơn. 
Theo Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa bệnh tật Hoa 
Kỳ (7/2020), bệnh đái tháo đường có thể làm tăng nguy 
cơ tử vong do mắc Covid-19 lên gấp 12 lần.

Các chuyên gia đã tiến hành nghiên cứu và phát 
hiện ra rằng trong trường hợp mắc bệnh đái tháo 
đường, mức độ cần thiết phải nhập viện điều trị đối với 
bệnh nhân nhiễm SARS-CoV-2 tăng cao gấp sáu lần, 
vì Covid-19 của họ nặng hơn so với bệnh nhân không 
mắc bệnh đái tháo đường, hơn nữa họ có nguy cơ tử 
vong vì SARS-CoV-2 cao gấp 12 lần.

Các bác sĩ chỉ ra rằng bệnh đái tháo đường đứng 
thứ hai trong số các yếu tố khiến diễn biến Covid-19 ở 
người bệnh trở nên nghiêm trọng. Đứng đầu tiên là các 
bệnh về tim mạch.

Tác giả Prakash Deedwania (Mỹ) nhắc lại rằng, 
bệnh đái tháo đường làm giảm chức năng phòng vệ 
miễn dịch của cơ thể. Ông kêu gọi mọi người nên 
thường xuyên kiểm tra lượng đường trong máu và đi 
khám bác sĩ. Ngoài ra, bệnh nhân đái tháo đường cần 
hoạt động nhiều hơn và ngủ đủ giấc.

- Người bệnh thận mãn tính: Những người bị 
bệnh thận mãn tính tiến triển thường đã có sẵn suy 
giảm hệ thống miễn dịch, nhưng các yếu tố khác có 
thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh Covid-19. 
Bởi vì chức năng của phổi, tim và thận có liên quan 
đến nhau, bất kỳ sự suy yếu nào của một cơ quan 
này sẽ luôn tác động đến những cơ quan khác. Nếu 
nhiễm trùng phổi nghiêm trọng, kéo theo thận cũng bị 
tổn thương nặng hơn.

Người béo phì: Có liên quan đến nhiều rối loạn sức 
khỏe, làm tăng nguy cơ và mức độ nghiêm trọng của 
Covid-19, bao gồm: Tăng huyết áp, bệnh tim; bệnh đái 
tháo đường típ 2; bệnh gan nhiễm mỡ; bệnh thận.

Phân tích cụ thể hơn về cơ chế gây tăng nặng, các 
chuyên gia cho rằng: Nhóm người nói trên khi mắc 
Covid-19 sẽ suy giảm sức đề kháng khiến lượng virus 
phát triển trong cơ thể nhanh hơn, tổn thương cơ quan 
nhanh hơn so với bệnh nhân khác.

Dự phòng để bảo vệ người có yếu tố nguy cơ, 
đặc biệt là người có bệnh lý nền

- Bố trí chỗ ở phù hợp. Nên bố trí phòng có cửa 
sổ mở ra sân sau. Nếu nhà nhiều tầng, nên sắp xếp 
phòng ở trên tầng cao, có nhà vệ sinh riêng trong 
phòng, cửa sổ hoặc lan can có nắng có gió. Dọn dẹp 
tất cả đồ đạc không cần thiết ra khỏi phòng, các vật 
dụng trong phòng nên có mặt phẳng trơn láng, dễ vệ 
sinh và tẩy trùng.

- Dọn vệ sinh và tẩy trùng phòng ở, dụng cụ cá 
nhân,… hàng ngày. Tẩy trùng tất cả các vị trí tay người 
có thể chạm vào như nút tắt mở đèn, tay nắm cửa,… 
bằng cồn 70 độ.

- Trang bị đầy đủ vật dụng vệ sinh cá nhân cần thiết. 
Khu vực vệ sinh cá nhân cần được bố trí với đầy đủ xà 
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công tác tại các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh, đã 
không quản ngại khó khăn hy sinh để phục vụ cho 
công tác phòng, chống dịch. Đồng chí tin tưởng với 
tay nghề, quyết tâm  cao và trách nhiệm trước cộng 
đồng, Đoàn công tác của tỉnh Thừa Thiên Huế sẽ 
hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, giúp người dân Đà 

Nẵng, giúp cho cả nước trong việc khống chế dịch 
bệnh Covid-19, trong thời gian sớm nhất.

Dịp này, lãnh đạo Sở Y tế và Liên đoàn Lao động 
tỉnh trao tặng quà cho các bác sĩ và điều dưỡng tham 
gia tình nguyện chi viện cho thành phố Đà Nẵng ./.

     Phương Huy

CẢNH BÁO XƠ PHỔI - DI CHỨNG CỦA COVID-19
Học viện Y khoa Quốc gia (ANM) Pháp mới đây đã 

liệt kê các hậu quả tiềm ẩn của Covid-19, trong đó có 
tổn thương về tim, thận, hệ thần kinh trung ương và tổn 
thương hệ hô hấp. Theo đó tổn thương hệ hô hấp liên 
quan đến xơ phổi.

Các bác sĩ hô hấp cảnh báo về di chứng này của 
Covid-19, có thể xảy ra ở những bệnh nhân đã được 
chữa khỏi, ngay cả ở những người bị nhiễm bệnh thể 
nhẹ. Các bác sĩ kêu gọi những bệnh nhân này nên tiến 
hành đánh giá chức năng của phổi.

Các di chứng trên là dấu hiệu liên quan đến các vấn 
đề có thể có ở phổi. “Khó thở vài tuần hoặc vài tháng sau 
khi bị nhiễm bệnh, hoặc tiếp tục ho, thậm chí nhìn thấy 
những bất thường khi đo hơi thở”, bà Chantal Hérisson, 
Chủ tịch Hiệp hội bệnh phổi Pháp cho biết.

Những biểu hiện này, đôi khi nhẹ, vẫn cần được 
thăm khám vì chúng có thể “là dấu hiệu của một dạng 
tổn thương phổi mạn tính”, nữ chuyên gia cho biết. 
Điều trị nhanh chóng là điều cần thiết, bởi vì khi được 
điều trị sớm, các tổn thương phổi sẽ không còn trở nên 
mạn tính nữa.

Vì vậy, cần một sự tập luyện gắng sức trở lại nhằm 
cải thiện khả năng hô hấp của bệnh nhân. Hoạt động 
thể thao càng sớm càng tốt ở những bệnh nhân được 
chữa khỏi Covid-19.

 (Femme Actuelle tháng 07/2020)

XÁC ĐỊNH TẾ BÀO GÂY MẤT MÙI 
Ở BỆNH NHÂN COVID-19

Nghiên cứu của Trường Y Harvard, Hoa Kỳ vừa xác 
định được các tế bào, thủ phạm “đánh cắp” khứu giác 
của người mắc bệnh Covid-19 làm cho bệnh nhân bị 
mất mùi tạm thời hoặc mất khứu giác (anosmia). Đây là 
một trong những triệu chứng đầu tiên và phổ biến nhất 
của Covid-19.

Nghiên cứu phát hiện thấy các tế bào thần kinh 
khứu giác (OSN) không biểu thị một gen cụ thể mã hóa 
ACE2. Đây là một protein thụ thể, thông qua đó SARS-
CoV-2 gây ra Covid-19, xâm nhập vào các tế bào trong 
cơ thể người. Protein thụ thể này còn thể hiện thay thế 
chức năng tế bào, hỗ trợ chuyển hóa và cấu trúc của 
OSN. ACE2 cũng được tìm thấy trong các quần thể đặc 
trưng tế bào gốc và tế bào mạch máu.

Phát hiện trên cho thấy mất khứu giác có thể được 
gây ra bởi sự lây nhiễm của các loại tế bào không dị 
ứng, thay vì các tế bào thần kinh cảm giác khứu giác. 
“Phát hiện của chúng tôi cho thấy, SARS-CoV-2 làm 
thay đổi khứu giác ở bệnh nhân không phải do nhiễm 
trực tiếp tế bào thần kinh mà do ảnh hưởng đến chức 
năng của các tế bào hỗ trợ. Trong hầu hết các trường 
hợp, nhiễm SARS-CoV-2 không có khả năng gây tổn 
thương vĩnh viễn cho thần kinh khứu giác mạch và mất 
khứu giác dai dẳng. Nếu mất mùi kéo dài, có thể liên 
quan đến các tình trạng sức khỏe tâm thần và xã hội, 
chẳng hạn như trầm cảm và lo lắng”, Sandeep Robert 
Datta, tác giả nghiên cứu chính nhấn mạnh.

Nhóm đề tài đã cập nhật những nghiên cứu gần đây 
về niêm mạc khứu giác (WOM) ở khỉ nhỏ và người. Tất 
cả các gen liên quan đến Covid-19 đã được tìm thấy 
trong tất cả các mẫu WOM và các nghiên cứu khác 
từ chuột. Qua các nghiên cứu này cho thấy ACE2 và 
các gen khác liên quan đến Covid-19 thâm nhập vào 
trong biểu mô khứu giác và cuối cùng gây suy giảm 
khả năng cảm nhận mùi của người trong cuộc. Mất mùi 
tạm thời hoặc mất khứu giác là một trong những dấu 
hiệu phổ biến nhất ở nhóm mắc Covid-19. So với các 
triệu chứng được báo cáo khác như ho hoặc sốt, các 
nghiên cứu gần đây cho thấy, mất khứu giác là một chỉ 
số đáng tin cậy hơn cả khi chẩn đoán bệnh.

 (STC-7/2020)
Văn Khoa (tổng hợp)

bông, nước sạch, nước muối loãng để súc miệng,… 
và hướng dẫn người có nguy cơ cách thực hiện. Cố 
gắng “thị phạm” người có nguy cơ thực hành rửa tay, 
súc miệng để đảm bảo các động tác vệ sinh đúng và 
hiệu quả.

- Tránh tất cả các nguy cơ lây nhiễm. Người có yếu 
tố nguy cơ ở trong phòng, không tiếp xúc với người 
ngoài, và hạn chế tiếp xúc cả với người thân nếu trong 
nhà có người phải đi ra ngoài, nếu cần tiếp xúc gần nên 
mang khẩu trang. Tránh tất cả nguy cơ lây nhiễm âm 
thầm (ví dụ mẹ ra ngoài về tiếp xúc với con, nếu bà tiếp 
xúc với cháu cũng là có một nguy cơ tiếp xúc).

- Bố trí khu vực vệ sinh. Đối với nhóm có yếu tố 
nguy cơ, người nhà nên bố trí khu vực vệ sinh tại cửa 
vào hoặc ở phòng vệ sinh gần cổng vào nhất, sao cho 
người phải đi ra ngoài về có thể rửa tay, thay quần 
áo, bỏ khẩu trang,… trước khi tiếp xúc với người thân 
trong nhà.

- Chuẩn bị đầy đủ thuốc điều trị. Chuẩn bị thuốc 
uống để điều trị bệnh nền đầy đủ, gọi điện thoại cho 
bác sĩ trước khi đến khám định kỳ để đến nơi là vào 
khám ngay, tuân thủ đầy đủ mọi quy tắc an toàn của 
cơ quan y tế./.
Ts.Bs. Nguyễn Đức Hoàng - Bệnh viện Trung ương Huế
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TÀI LIỆU KHÔNG KINH DOANH

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH KIỂM TRA
CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19
TẠI CẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ PHÚ BÀI

 Ngày 07/8/2020, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan 
Thiên Định cùng đoàn công tác kiểm tra công tác 
phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại Cảng hàng 
không Quốc tế Phú Bài. 

 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phan Thiên Định đã 
kiểm tra thực địa công tác phòng chống dịch tại chốt 
kiểm soát y tế sân bay Phú Bài và đưa ra ý kiến chỉ 
đạo cụ thể. Theo đó, giao Trung tâm Kiểm soát bệnh 
tật tỉnh bổ sung, hoàn chỉnh tờ khai y tế, thêm vào 
mục khai báo cụ thể địa chỉ lưu trú của tất cả hành 
khách khi đến tỉnh Thừa Thiên Huế. Cảng hàng 
không sân bay Phú Bài có nhiệm vụ phát tờ khai, 
bố trí khu vực để hành khách khai báo và lực lượng 
kiểm soát y tế sẽ thu lại tờ khai từ hành khách trong 
đó có mục thể hiện khai báo nơi lưu trú. Trong quá 
trình kiểm soát y tế nếu phát hiện hành khách có 
thân nhiệt cao thì tiến hành đưa vào phòng cách ly 
và xử lý theo qui định của Bộ Y tế. Với nội dung bổ 
sung địa chỉ lưu trú của hành khách đến Thừa Thiên 
Huế qua đường hàng không sẽ mang lại kết quả 
nhanh chóng hơn trong việc trích xuất dữ liệu, điều 
tra dịch tễ khi cần thiết, bên cạnh đó còn nâng cao ý 
thức của người dân về công tác phòng chống, ngăn 
ngừa dịch bệnh Covid-19./.

 Ngọc Thạch

CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ TRAO BẰNG KHEN 
VÀ HỖ TRỢ CHO TẬP THỂ VÀ CÁ NHÂN

TRONG CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH
Ngày 18/8/2020, Công đoàn ngành Y tế đã đến 

thăm, trao bằng khen cho cá nhân và tập thể Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh có thành tích trong công 
tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

DSCKI. Lê Viết Bắc - Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ 
tịch Công đoàn ngành đã đánh giá cao ĐVCĐ của 
Trung tâm kiểm soát bệnh tật, trong thời gian qua, 
đã tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh 
trên địa bàn. Ghi nhận sự nỗ lực và kết quả đạt được 
của cán bộ, ĐVCĐ của Trung tâm, đồng chí đã trao 
bằng khen của Ban chấp hành Công đoàn y tế Việt 
Nam cho BSCKI. Hoàng Văn Đức - Giám đốc Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật. Công đoàn ngành Y tế tặng 
quà cho 5 đội phản ứng nhanh và 10 ĐVCĐ có hoàn 
cảnh khó khăn nhưng hoàn thành tốt trong công tác 
phòng chống dịch.

Dịp này, Ban giám đốc và Công đoàn ngân hàng 
Vietcombank Thừa Thiên Huế trao 50 triệu đồng cho 

Trung tâm, để hỗ trợ trong công tác phòng chống 
dịch trên địa bàn./.

 Trà My
TẬP ĐOÀN TH CHUNG TAY, TIẾP SỨC 

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Chiều ngày 18/8/2020 tại văn phòng Sở Y tế, 

tập đoàn TH đã trao tặng 500 thùng sản phẩm dinh 
dưỡng ủng hộ ngành Y tế tỉnh phục vụ công tác 
phòng chống dịch Covid-19. Tham dự buổi tiếp nhận 
có DSCKI Lê Viết Bắc - Phó Giám đốc Sở Y tế, Chủ 
tịch Công đoàn ngành Y tế và Ông Nguyễn Lương 
Duyên - Giám đốc vùng Bắc miền Trung 4, đại diện 
tập đoàn TH.

Cuối tháng 7/2020 dịch Covid-19 bùng phát 
mạnh tại các tỉnh miền Trung - khởi đầu là Đà Nẵng, 
với tinh thần “chống dịch như chống giặc” cả nước 
lại bước vào giai đoạn 2 trong công cuộc chống 
dịch. Tập đoàn TH tiếp tục đồng hành cùng các địa 
phương và trao tặng sản phẩm đến với các y bác 
sĩ và người dân ở các khu vực cách ly miền Trung.

Phát biểu tại buổi tiếp nhận, DSCKI Lê Viết Bắc 
- Phó Giám đốc Sở Y tế thay mặt lãnh đạo Sở Y 
tế và tập thể y, bác sỹ ngành Y tế tỉnh cảm ơn tấm 
lòng với sự chung tay, hỗ trợ của tập đoàn TH đã 
giúp đỡ và chia sẻ những khó khăn cùng cán bộ 
ngành Y tế trong cuộc chiến phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19./.

 Quang Trung 

BỆNH VIỆN MẮT HUẾ ỦNG HỘ 75 TRIỆU ĐỒNG 
CHO CÁC ĐƠN VỊ TUYẾN ĐẦU PHÒNG CHỐNG 

DỊCH COVID-19
Nhằm chia sẻ khó khăn, góp thêm một phần 

sức lực cho các cán bộ y tế đang tham gia phòng, 
chống dịch bệnh và các cơ quan, đơn vị đang ở 
tuyến đầu phòng chống dịch đã không quản ngày 
đêm có mặt tại hầu hết các điểm nóng để điều tra 
dịch tễ, tiếp cận, sàng lọc, lấy mẫu các trường 
hợp trở về từ vùng dịch, người có tiếp xúc gần với 
bệnh nhân nhiễm Covid-19 để đưa đi xét nghiệm 
và cách ly. 

Với tinh thần sẵn sàng sát cánh cùng các  cán bộ 
y tế làm công tác  phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh, 
CBCNVC và người lao động Bệnh viện Mắt Huế đã  
thăm hỏi, động viên và ủng hộ kinh phí hơn 75 triệu 
đồng đến các cơ quan, đơn vị của ngành như: Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật, ủng hộ đoàn bác sĩ và điều 
dưỡng ra quân chi viện Đà Nẵng; tặng quà đội ngũ 
y, bác sĩ Bệnh viện Phong - Da liễu, Bệnh viện Lao 
và bệnh phổi./.

P.H


