
4/6/2020 Trao tặng buồng áp âm điều trị bệnh truyền nhiễm cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

https://truyenhinhthanhhoa.vn/y-te-suc-khoe/202002/trao-tang-buong-ap-am-dieu-tri-benh-truyen-nhiem-cho-benh-vien-da-khoa-tinh-thanh-hoa-82624… 1/9

(/)

Thứ Năm, 4/6/2020, 9:28 [GMT + 7]  (https://www.youtube.com/c/daiptththanhhoa)

 (https://www.facebook.com/truyenhinhthanhhoa?ref=hl)

Hotline: 0237 3721150
Trao tặng buồng áp âm điều trị bệnh truyền nhiễm cho Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Thanh Hóa
Thứ Tư, 19/02/2020, 19:36 [GMT+7]
(TTV)- Chiều 18/2, Công ty CP AIRTECH Thế Long, thuộc Tập đoàn AIRTECH Nhật Bản đã trao tặng Bệnh viện Đa
khoa tỉnh Thanh Hóa 1 buồng áp âm để cách ly điều trị bệnh truyền nhiễm.

Buồng áp âm bao gồm 1 khung phòng và rèm cách ly, giường bệnh, máy xử lý không khí tạo áp âm dùng để điều trị
cách ly bệnh nhân mắc bệnh truyền nhiễm, không để tác nhân gây bệnh từ bệnh nhân lây lan ra môi trường bên
ngoài; đồng thời có thể sử dụng cho bệnh nhân sau phẫu thuật cần môi trường vô trùng.

Ngoài ra, Công ty CP AIRTECH Thế Long còn  trao tặng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa một máy lọc khí sạch
tuần hoàn đặt tại phòng bệnh. Gói thiết bị này nhằm hỗ trợ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa thực hiện tốt công tác
thu dung, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid - 19.

Y TẾ SỨC KHỎE (/Y-TE-SUC-KHOE/)  

https://truyenhinhthanhhoa.vn/
https://www.youtube.com/c/daiptththanhhoa
https://www.facebook.com/truyenhinhthanhhoa?ref=hl
https://truyenhinhthanhhoa.vn/y-te-suc-khoe/
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Gửi phản hồi

Theo Thời sự tối 19/2/2020

Ý kiến của bạn (Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu.)

Họ và tên:

Địa chỉ email

Thích 1 Chia sẻ

Viết bình luận...

NÓNG & MỚI ĐỌC NHIỀU

Đợt nắng nóng gay gắt sẽ kéo dài đến bao giờ? (/thoi-tiet/202006/dot-nang-nong-gay-gat-se-keo-dai-den-
bao-gio-8283558/)

09:11 , 04/06/2020

Tăng cường xử lý xe quá khổ quá tải (/giao-thong-24h/202006/tang-cuong-xu-ly-xe-qua-kho-qua-tai-
8283551/)

08:52 , 04/06/2020

Công bố điều chỉnh, mở rộng quy hoạch Thị trấn Cành Nàng, huyện Bá Thước (/du-lich/202006/cong-bo-dieu-
chinh-mo-rong-quy-hoach-thi-tran-canh-nang-huyen-ba-thuoc-8283549/)

08:46 , 04/06/2020
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Dải yếm nước giữa lưng trời Tây Bắc (/du-
lich/202005/dai-yem-nuoc-giua-lung-troi-tay-
bac-8282296/)

[Infographic] Chi tiết lịch phát sóng chương
trình dạy học trên truyền hình từ 25/5 đến
31/5/2020 (/giao-duc/202005/infographic-chi-
tiet-lich-phat-song-chuong-trinh-day-hoc-tren-
truyen-hinh-tu-255-den-3152020-8281752/)

TIN ẢNH (/TIN-ANH/)

[Infographic] Chi tiết lịch phát sóng chương trình dạy học trên truyền hình từ 01/6 đến 07/6/2020
(/giao-duc/202006/infographic-chi-tiet-lich-phat-song-chuong-trinh-day-hoc-tren-truyen-hinh-tu-
016-den-0762020-8282986/)

Tăng cường phòng, chống nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại các khu thương mại (/tin-tuc/xa-
hoi/202006/tang-cuong-phong-chong-nguy-co-lay-nhiem-dich-covid-19-tai-cac-khu-thuong-mai-8283540/)

08:23 , 04/06/2020

Dự báo thời tiết ngày 4/6: Thanh Hóa ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt (/tin-tuc/xa-hoi/202006/du-bao-
thoi-tiet-ngay-46-thanh-hoa-ngay-nang-nong-va-nang-nong-gay-gat-8283512/)

06:28 , 04/06/2020

iể kh i h hiệ Chỉ hị ủ hủ ớ Chí h hủ ề iệ ă ờ iế kiệ điệ i i đ 2020 202

https://truyenhinhthanhhoa.vn/du-lich/202005/dai-yem-nuoc-giua-lung-troi-tay-bac-8282296/
https://truyenhinhthanhhoa.vn/giao-duc/202005/infographic-chi-tiet-lich-phat-song-chuong-trinh-day-hoc-tren-truyen-hinh-tu-255-den-3152020-8281752/
https://truyenhinhthanhhoa.vn/tin-anh/
https://truyenhinhthanhhoa.vn/giao-duc/202006/infographic-chi-tiet-lich-phat-song-chuong-trinh-day-hoc-tren-truyen-hinh-tu-016-den-0762020-8282986/
https://truyenhinhthanhhoa.vn/tin-tuc/xa-hoi/202006/tang-cuong-phong-chong-nguy-co-lay-nhiem-dich-covid-19-tai-cac-khu-thuong-mai-8283540/
https://truyenhinhthanhhoa.vn/tin-tuc/xa-hoi/202006/du-bao-thoi-tiet-ngay-46-thanh-hoa-ngay-nang-nong-va-nang-nong-gay-gat-8283512/
https://truyenhinhthanhhoa.vn/kinh-te/202006/trien-khai-thuc-hien-chi-thi-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-tang-cuong-tiet-kiem-dien-giai-doan-2020-2025-8283502/
https://truyenhinhthanhhoa.vn/giao-duc/202006/infographic-chi-tiet-lich-phat-song-chuong-trinh-day-hoc-tren-truyen-hinh-tu-016-den-0762020-8282986/
https://truyenhinhthanhhoa.vn/du-lich/202005/dai-yem-nuoc-giua-lung-troi-tay-bac-8282296/
https://truyenhinhthanhhoa.vn/giao-duc/202005/infographic-chi-tiet-lich-phat-song-chuong-trinh-day-hoc-tren-truyen-hinh-tu-255-den-3152020-8281752/


4/6/2020 Trao tặng buồng áp âm điều trị bệnh truyền nhiễm cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa - Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa

https://truyenhinhthanhhoa.vn/y-te-suc-khoe/202002/trao-tang-buong-ap-am-dieu-tri-benh-truyen-nhiem-cho-benh-vien-da-khoa-tinh-thanh-hoa-82624… 4/9

 

PREVIEW - Tập 108, Phim "Son
môi hồng": Jae Beom đưa Ga
Eun bỏ trốn (/phim-hay-
ttv/202006/preview-tap-108-
phim-son-moi-hong-jae-beom-
dua-ga-eun-bo-tron-8283341/)

PREVIEW - Tập 107, Phim "Son
môi hồng": Mi Ran gạt bỏ chút
tự tôn cuối cùng (/phim-hay-
ttv/202006/preview-tap-107-
phim-son-moi-hong-mi-ran-
gat-bo-chut-tu-ton-cuoi-cung-
8283086/)

Giới thiệu phim trong tuần từ
1/6 đến 7/6/2020 (/phim-hay-
ttv/202005/gioi-thieu-phim-
trong-tuan-tu-16-den-762020-
8282823/)

 

PHIM HAY TTV (/PHIM-HAY-TTV/)

NHỊP SỐNG TTV (/NHAP-SONG-TTV/)

PREVIEW - Tập 109, Phim "Son môi hồng": Ga Eun bị trọng thương (/phim-hay-ttv/202006/preview-tap-
109-phim-son-moi-hong-ga-eun-bi-trong-thuong-8283494/)
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[Infographic] Chi tiết lịch phát sóng chương trình dạy
học trên truyền hình từ 01/6 đến 07/6/2020 (/giao-
duc/202006/infographic-chi-tiet-lich-phat-song-
chuong-trinh-day-hoc-tren-truyen-hinh-tu-016-den-
0762020-8282986/)

[Infographic] Chi tiết lịch phát sóng chương trình dạy
học trên truyền hình từ 25/5 đến 31/5/2020 (/giao-
duc/202005/infographic-chi-tiet-lich-phat-song-
chuong-trinh-day-hoc-tren-truyen-hinh-tu-255-den-
3152020-8281752/)

[Infographic] Chi tiết lịch phát sóng chương trình dạy
học trên truyền hình từ 18/5 đến 24/5/2020 (/giao-
duc/202005/infographic-chi-tiet-lich-phat-song-
chuong-trinh-day-hoc-tren-truyen-hinh-tu-185-den-
2452020-8280366/)
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Nhiều sản phụ bỏng nặng do sưởi than sau sinh (/y-te-suc-khoe/202002/nhieu-san-phu-bong-nang-do-suoi-than-sau-
sinh-8262440/)

Làm rõ nguyên nhân trẻ phản vệ sau tiêm chủng ở Sơn La (/y-te-suc-khoe/202002/lam-ro-nguyen-nhan-tre-phan-ve-
sau-tiem-chung-o-son-la-8262404/)
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Những loại tinh dầu xóa tan nỗi lo lão hóa (/y-te-suc-khoe/202002/nhung-loai-tinh-dau-xoa-tan-noi-lo-lao-hoa-
8262391/)

Những loại nước ép giúp tăng cường miễn dịch (/y-te-suc-khoe/202002/nhung-loai-nuoc-ep-giup-tang-cuong-mien-
dich-8262390/)
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(http://truyenhinhthanhhoa.vn)

Đại học Dược tặng hơn 650 lít dung dịch rửa tay khô chống dịch (/y-te-suc-khoe/202002/dai-hoc-duoc-tang-hon-650-
lit-dung-dich-rua-tay-kho-chong-dich-8262350/)

Gia đình có 3 người con trai đều mắc cùng một loại ung thư (/y-te-suc-khoe/202002/gia-dinh-co-3-nguoi-con-trai-
deu-mac-cung-mot-loai-ung-thu-8262349/)
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ĐÀI PHÁT THANH VÀ TRUYỀN HÌNH THANH HÓA
Địa chỉ: Đường tránh thành phố Thanh Hóa, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh
Hóa
Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 19/GP-TTĐT ngày 23 tháng
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