
TỔ CHỨC CHĂM SÓC SỨC KHỎE VÀ TẶNG QUÀ CHO  

CÁC MẸ VIỆT NAM ANH HÙNG 

 

Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2017), 

dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy, ngày 13/07/2017, Chi đoàn Thanh niên Bệnh viên Tân 

Bình đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Bệnh viện thực hiện khám bệnh và phát thuốc 

miễn phí tại nhà cho 08 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng. Ngoài khám các chuyên khoa Nội 

tổng quát như: tim mạch, hô hấp, dạ dày, xương khớp,… Bệnh viện còn thực hiện xét 

nghiệm máu và một số cận lâm sàng khác cho từng Mẹ Việt Nam anh hùng để tầm 

soát, phát hiện các bệnh thường gặp ở người cao tuổi như: tăng huyết áp, đái tháo 

đường, tim mạch,… Bên cạnh đó, Bệnh viện cũng chuẩn bị những phần quà tặng thay 

lời cảm ơn gửi đến những người Mẹ Việt Nam anh hùng với tổng kinh phí cho đợt 

thăm khám, phát thuốc miễn phí và tặng quà tại nhà là 10 triệu đồng do thành viên 

Hội Chữ thập đỏ quyên góp và một số nhà hảo tâm tài trợ. 

 



 

 

Một số hình ảnh khám, phát thuốc và tặng quà cho các Mẹ Việt Nam anh hùng 

        



Đợt thăm hỏi và khám bệnh tại nhà thực sự là một hoạt động xã hội có ý nghĩa, 

mang tính nhân văn sâu sắc, góp phần chăm sóc, nâng cao sức khỏe cho những Bà Mẹ 

Việt Nam anh hùng. Hoạt động còn giúp cán bộ, viên chức Bệnh viện nhận thức sâu 

sắc ý nghĩa của ngày Thương binh Liệt sỹ, từ đó có hành động thiết thực trong thực 

hiện chính sách ưu đãi đối với người có công, tích cực tham gia xây dựng và bảo vệ 

đất nước. Đây sẽ là hoạt động diễn ra thường niên nhằm tri ân những công lao to lớn 

và sự hy sinh của những Liệt sỹ nói chung và các Mẹ Việt Nam anh hùng nói riêng 

cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc. 

Nguyễn Thùy Chi - Đoàn viên Chi Đoàn Thanh niên Bệnh viện 

 


