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BỆNH VIỆN BẠCH MAI 

DA PC BPTNMT&HPQ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

KHÁM, TƯ VẤN VÀ PHÁT THUỐC MIỄN PHÍ  

BỆNH PHỔI TẮC NGHẼN MAṆ TÍNH 

Cả ngày thứ 7, ngày 15/12/2018 
 

Trong khuôn khổ các hoạt động của Dự án phòng chống Bệnh phổi tắc nghẽn 

mạn tính và Hen phế quản, ngày 15/12/2018, Bêṇh viêṇ Bac̣h Mai tổ chức khám, tư 

vấn và phát thuốc miễn phí Bệnh phổi tắc ngheñ maṇ tính cho người dân.  

Người dân tới khám se ̃đươc̣ các bác sy ̃của Trung tâm Hô hấp – Bêṇh viêṇ Bac̣h 

Mai khám nôị khoa, đo lưu lươṇg đỉnh kế, đo chức năng hô hấp, phát thuốc miêñ phí 

cho các đối tươṇg được chẩn đoán mắc Bêṇh phổi tắc nghẽn mạn tính và đưa vào 

chương trình quản lý ngoaị trú. 

❖ Những đối tươṇg đến khám là người dân > 40 tuổi và có ít nhất môṭ trong các 

yếu tố nguy cơ sau: 

1) Hút thuốc lá, thuốc lào > 10 năm; 

2) Trưc̣ tiếp đun bếp (than, củi, rơm, ra)̣ trên 30 năm; 

3) Tiếp xúc khói, buị, hóa chất nghề nghiêp̣; 

4) Khó thở năṇg dần theo thời gian; 

5) Ho liên tuc̣ nhiều tháng, nhiều năm; 

6) Thường xuyên khac̣ đờm vào buổi sáng;  

❖ Thời gian khám: Thứ 7, ngày 15/12/2018 

- Sáng: o Ca 1: 08h00 – 09h00 

o Ca 2: 09h00 – 10h00 

o Ca 3: 10h00 – 11h00 

- Chiều: 

 

o Ca 4: 14h00 – 15h00 

o Ca 5: 15h00 – 16h00 
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❖ Điạ điểm: Hôị trường Lớn, tầng 2, nhà P, Bêṇh viêṇ Bac̣h Mai, Số 78 Giải Phóng 

– Đống Đa – Hà Nôị. 

❖ Để đăng ký khám vui lòng liên hệ: Văn phòng Ban quản lý 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 troṇg cảm ơn! 

                      KT. TRƯỞNG BAN ĐIỀU HÀNH 

      PHÓ TRƯỞNG BAN – PGĐ BỆNH VIỆN 

                                                                           


