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Hà Nội, ngày
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THÔNG CÁO BÁO CHÍ
KHÁM VÀ TƯ VẤN MIỄN PHÍ VỀ BỆNH HEN PHẾ QUẢN
Cả ngày thứ 7, ngày 12/05/2018
Nhằm hưởng ứng ngày Hen Phế Quản toàn cầu năm 2018 với chủ đề “Never too early,
Never too late”, trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án phòng chống Bệnh phổi tắc nghẹn
mạn tính và Hen phế quản, ngày 12/05/2018 Trung tâm Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng Bệnh
viện Bạch Mai tổ chức khám và tư vấn miễn phí bệnh Hen phế quản cho người dân khu vực
Hà Nội và một số tỉnh lân cận.
Người dân tới khám sẽ được các bác sỹ của Trung tâm Dị ứng – Miễn dịch lâm sàng,
khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai khám nội khoa, đo lưu lượng đỉnh kế, đo chức năng hô hấp,
phát thuốc miễn phí cho các đối tượng mới được chẩn đoán mắc bệnh Hen phế quản và đưa
vào chương trình quản lý ngoại trú.
Những đối tượng đến khám là những người có ít nhất một trong các yếu tố nguy cơ sau:
❖ Khó thở
❖ Thở khò khè, cò cử
❖ Ho
❖ Nặng ngực
❖ Khó thở về đêm
❖ Khó thở khi thay đổi thời tiết.
❖ Ban thân và gia đình đã từng mắc các bệnh liên quan đến cơ địa dị ứng (Chàm, Mày đay,
Hen phế quản, Dị ứng thuốc, Dị ứng thức ăn…)
Thời gian khám: Thứ 7, ngày 12/05/2018
-

Sáng:

o Ca 1: 7h00 – 8h30
o Ca 2: 8h30 – 10h00
o Ca 3: 10h00 – 11h30

-

Chiều:

o Ca 4: 13h30 – 15h00
o Ca 5: 15h00 – 16h30

1

❖ Địa điểm: Hội trường lớn, tầng 2, nhà Nhật, Bệnh viện Bạch Mai, Số 78 Giải Phóng –
Đống Đa – Hà Nội.
❖ Để đăng ký khám vui lòng liên hệ: Văn phòng dự án phòng chống bệnh phổi tắc nghẽn
mạn tính và hen phế quản.
(1) Số điện thoại: (024) 3.629. 1207 (liên hệ trong giờ hành chính).
(2) Email: duanbenhphoi@gmail.com.
Xin lưu ý: Người dân đến khám đúng theo thời gian đã hẹn để Ban tổ chức có điều kiện phục
vụ tốt nhất.
Xin trân trọng cảm ơn!
KT. TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH
PHÓ TRƯỞNG BAN – PGĐ BỆNH VIỆN

GS. TS. NGÔ QUÝ CHÂU
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