Ngày Sức khỏe tại TTTM Sapa
Vào ngày 28 tháng 9 năm 2019, sự kiện thường niên Ngày Sức khỏe cộng
đồng dành cho cộng đồng người Việt tại CH Séc sẽ diễn ra tại Trung tâm
Thương mại Sapa ở Praha.
Nối tiếp truyền thống từ những năm trước, Medviet – tổ chức liên kết các
sinh viên và bác sỹ các ngành y khoa (từ y đa khoa đến vật lý trị liệu và
hộ sinh), kết hợp với Lam Cha me CZ và Hội Thanh niên Sinh viên Việt
Nam tại CH Séc sẽ mang đến cho cộng đồng một ngày tư vấn sức khỏe
tổng quát. Mục đích chính của sự kiện nhằm cải thiện thông tin của cộng
đồng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, phòng ngừa các bệnh khác nhau
bao gồm kiểm tra phòng ngừa, tiêm chủng, hiểu về hoạt động của toàn bộ
hệ thống chăm sóc sức khỏe và bảo hiểm y tế tại Cộng hòa Séc.
Khách tham gia sẽ được cung cấp thông tin về chẩn đoán và điều trị các
bệnh phổ biến tại CH Séc và câu hỏi của họ sẽ được trả lời bởi các sinh
viên và chuyên gia trong các lĩnh vực, bao gồm các bác sỹ người Séc.
Nhờ hợp tác với OnkoMaják, z.s., năm nay sẽ là năm đầu tiên Cộng đồng
được chứng kiến mô hình phổi khổng lồ, mô hình hứa hẹn sẽ thu hút được
sự chú ý của Cộng đồng đối với bệnh ung thư phổi, một trong những bệnh
ác tính phổ biến nhất không chỉ trong dân số Việt Nam mà còn trên toàn
thế giới.
Sự kiện cũng sẽ bao gồm một loạt hội thảo về khám định kỳ cho người
lớn, tiêm phòng ở trẻ nhỏ cũng như các trường hợp bệnh nặng và quy
trình khám chữa tại CH Séc. Các bác sỹ, chuyên gia trong nhiều lĩnh vực
như nội khoa, sản phụ khoa, nhi khoa, nha khoa và tâm thần học sẽ có
mặt sẵn sàng để cộng đồng có một ngày chăm sóc sức khỏe toàn diện
nhất.
Để biết thêm thông tin, hãy truy cập trang Facebook Medviet hoặc theo
dõi trực tiếp sự kiện Facebook Ngày sức khỏe cộng đồng 2019. Sự kiện
hoàn toàn miễn phí.
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