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SỨC KHOẺ

Tặng buồng áp âm điều trị bệnh truyền nhiễm cho
Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh

(Baoquangngai.vn)- Liên doanh Công ty CP Airtech Thế Long- Công ty TNHH trang thiết
bị y tế QV đã trao tặng 1 buồng áp âm di động dùng để điều trị các bệnh truyền nhiễm
cho Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh.

Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh: Thẻ khám bệnh thông minh- nhiều tiện ích ưu việt

Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh: Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh

Buồng áp âm di động có trị giá tầm 550 triệu đồng, đạt chứng nhận ISO 13485:2016, 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. 

 

Thiết bị này giúp các tác nhân gây bệnh từ bệnh nhân không thể lây lan ra môi trường bên

ngoài nhờ hệ thống lọc ULPA kép, làm sạch và khử khuẩn toàn bộ không khí trong phòng điều

trị, làm giảm tối đa khả năng lây nhiễm.

    

Đại diện đơn vị trao tặng đang hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên y tế bệnh viện sử

dụng buồng áp âm di động.

 

Buồng áp âm được đặt tại Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh, dùng để cách ly

những bệnh nhân bị nhiễm hoặc có dấu hiệu nhiễm các virut, vi khuẩn lây qua đường hô hấp

TRUYỀN HÌNH

XEM NHIỀU

SỰ KIỆN – BÌNH LUẬN

Đề phòng hàng rong

 Thứ Năm, Ngày 4 tháng 6 năm 2020



Video: Cần đảm bảo môi trường khi nâng
cấp, chỉnh trang đường Lê Lợi



Video: Khốn khổ vì
nước sinh hoạt bị
nhiễm mặn



Video: Kết nối niềm
đam mê cầu lông



Số người tử vong vì virus
corona tăng lên 813, vượt
qua đại dịch SARS
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Đức Phổ sáng xuân nay2

Quảng Ngãi: Công bố kết
quả rà soát lao động nước
ngoài từ vùng dịch nCoV
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"Cơn địa chấn" trên chính
trường Đức
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Dòng họ Bùi hiếu học trên
đất Quảng
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Bệnh nhân Covid-19 tái
dương tính: Giải thích
đáng mừng từ WHO

Cứu sống trường hợp bị
đa chấn thương nặng do
tai nạn dùng vật liệu nổ

3 loại trà dược ngừa suy
giảm tế bào máu

Tầm soát trước sinh:
Giúp phát hiện bệnh tan
máu bẩm sinh

Quảng Ngãi: Ba người bị
ngộ độc nặng do ăn nấm
lạ

Bệnh nhân COVID-19
lớn tuổi nhất được xuất
viện cùng 10 người khác

Thêm 5 bệnh nhân
Covid-19 ra viện, trong
đó có 2 trường hợp tái
dương tính

Cốt khí củ - thuốc giảm
đau, tiêu sưng

như: Covid-19, bạch hầu, ho gà… Đồng thời, có thể sử dụng cho bệnh nhân sau phẫu thuật

cần môi trường vô trùng, giúp bảo vệ các bác sỹ, nhân viên y tế cũng như những người tiếp

xúc với bệnh nhân trong quá trình cách ly và điều trị. 

 

Đến nay, đơn vị này đã tặng buồng áp âm di động cho hơn 30 cơ quan, đơn vị y tế trên toàn

quốc và đưa gần 100 giường vào công tác phục vụ điều trị bệnh lý truyền nhiễm, nhất là trong

đợt dịch Covid-19. Tại tỉnh Quảng Ngãi, đơn vị cũng đã trao tặng cho tỉnh 1 chiếc cabin khử

khuẩn toàn thân.
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Số người tử vong vì virus
corona tăng lên 813, vượt
qua đại dịch SARS

Đức Phổ sáng xuân nay Quảng Ngãi: Công bố kết quả
rà soát lao động nước ngoài
từ vùng dịch nCoV

"Cơn địa chấn" trên chính
trường Đức

Dòng họ Bùi hiếu học trên đất
Quảng
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