Lanh ao S Y tê TP a Nng va BV Da chiên Hoa Vang trao giây xuât viên cho BN 936.

Theo o, BN 936 c nhâp viên ngay 15-8, iêu tri 39 ngay tai BV da chiên Hoa Vang, xet nghiêm 19
lân êu dng tinh vi virus SARS-CoV-2. Sau khi co kêt qua xet nghiêm âm tinh 3 lân vi virus SARSCoV-2, BN a c cho xuât viên, a vê tân nha cach ly 14 ngay di s giam sat, theo doi cua c s y tê ia
phng.
Bênh nhân 936 chia se: “Nhng ngay iêu tri ây tôi cam thây rât lo lng khi nhiêu lân bi dng tinh, ban
thân cung bi bênh nên nng. Hôm nay, khi c xuât viên tôi rât vui mng, phân khi, hanh phuc. Tôi xin
chân thanh cam n ôi ngu, y, bac si a ngay êm chm soc tân tinh, chu ao iêu tri cho tôi va cac bênh
nhân mc Covid-19. Tôi se nh mai thi gian iêu tri ây, hy vong dich bênh Covid-19 se c ây lui va
không con xuât hiên lai”.
BS ng Thanh Quyt - Pho Trng khoa Nôi tông hp (BV da chiên Hoa Vang) cho biêt, BN cuôi cung
nay khi nhâp viên a mc nhiêu bênh nên nng nh tng huyêt ap, ai thao ng, ông mach vanh, tng m
mau… Trong thi gian nm viên keo dai, BN thng co cam giac lo lng, thiêu n, mât ngu khi biêt minh
co kêt qua xet nghiêm dng tinh nhiêu lân. ên khi co kêt qua âm tinh liên tiêp BN mi thoai mai va n
uông, ngu nghi binh thng.
Theo BS ng Thanh Quyt, BV da chiên Hoa Vang tiêp nhân lng BN ln nhât vao nhng ngay trung
tuân thang 8 vi gân 200 bênh nhân. Công tac iêu tri khiên cac bac si lo lng do bênh dich không co
thuôc iêu tri c hiêu, bênh nhân bi bênh nên nhiêu, môt vai bênh nhân t vong. Sau khi co s hô tr cua
cac cac chuyên gia y tê, bênh viên tinh ban nên cac y, bac si tai BV da chiên Hoa Vang cung an
tâm, nô lc iêu tri cho bênh nhân. “at c thanh công nay, tât ca ôi ngu y, bac si BV da chiên Hoa
Vang êu rât vui sng, t hao. Trong khi cha co kiên thc vê iêu tri Covid-19, nhng t khi thanh lâp BV
da chiên cac y, bac si cua bênh viên a quyêt tâm, nô lc hêt minh, ra sc iêu tri vi muc tiêu iêu tri cho
bênh nhân khoi Covid-19 va không cho lây nhiêm cheo nhân viên y tê”, BS ng Thanh Quyt chia
se.
Theo Bs.Ck 2 Ngô Thi Kim Yên - Giam ôc S Y tê TP a Nng, ê co kêt qua tôt ep va thanh công
phong chông dich Covid-19 nh ngay hôm nay o la nh s nô lc, ong gop không chi riêng nganh y tê
ma ca hê thông chinh tri, ngi dân cua TP a Nng va ca nc a cung chung tay, tham gia quyêt tâm ây
lui dich bênh. Trong phong chông dich Covid-19 thi viêc iêu tri bênh nhân Covid-19 la nhiêm vu
quan trong, co yêu tô quyêt inh. c biêt, luc va bung phat dich, a Nng a gp bât li, ap lc ln khi BV a
Nng bi phong toa.
BV da chiên Hoa Vang, BV Phôi a Nng a ong gop vai tro rât quan trong cho nganh trong công tac
iêu tri BN Covid-19. “Co thê noi yêu tô quyêt inh ê phong chông dich Covid-19 o la chung ta phai
lam tôt công tac iêu tra, giam sat, cach ly, xet nghiêm nhanh nhât, chuân bi ây u tât ca c s vât
chât, phng tiên y tê nhm han chê tôt nhât nguôn lây va BN t vong”, BS Ngô Thi Kim Yên tâm s.
Theo cadn.com.vn
TNG ÀI DCH V CÔNG: (0236) 1022 hoc *1022 , min phí phc v
1. Nhn phn ánh, góp ý ca ngi dân cho Thành ph và chuyn c quan chc nng x lý
2. Hng dn, gii áp TH TC hành chính, quy nh, chính sách
3. Hng dn s dng dch v chính quyn in t
4. Cung cp các thông tin khác ca Thành ph (thiên tai, a im, s kin, ….)
5. Cung cp dch v Call Center , nhn tin CSKH chuyên nghip, GIÁ R NHT.

