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Ra mắt Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng đầu tiên
Thứ Năm, 9.9.2010 | 22:35 (GMT + 7)

(LĐO) - Ngày 9/9, Bệnh viện Bạch Mai đã ra mắt Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng
đầu tiên của Việt  Nam. Trung tâm  này  sẽ  đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của
người bệnh.

Trung tâm dinh dưỡng lâm sàng BV Bạch Mai được thành lập từ khoa Dinh dưỡng của
BV. Đây là hoạt động thuộc Dự án "Hỗ trợ dinh dưỡng lâm sàng" của Trường Đại học
Boston do Quỹ Abbott tài trợ cho BV Bạch Mai từ năm 2010-2013.

Trung tâm này sẽ là cơ sở đào tạo chuyên sâu về dinh dưỡng lâm sàng và hỗ trợ, tư
vấn các BV trong cả nước phát triển lĩnh vực dinh dưỡng điều trị.

Ảnh minh họa.

Trung tâm có các phòng an toàn vệ sinh thực phẩm và quản lý chế độ ăn của bệnh
nhân, phòng tư vấn dinh dưỡng, phòng kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng
dinh dưỡng điều trị... Trong đó, phòng dinh dưỡng điều trị có nhiệm vụ xây dựng thực
đơn, phối hợp cùng khoa lâm sàng để chỉ định chế độ ăn theo bệnh lý, hội chẩn khoa
lâm sàng, pha chế dịch nuôi ăn tĩnh mạch, nghiên cứu các sản phẩm dinh dưỡng...

Trước đó, khoa Dinh dưỡng của BV đã xây dựng được gần 100 chế độ ăn cho bệnh
nhân bao gồm chế độ ăn bình thường, bồi dưỡng, bệnh lý thận, tim mạch và tiêu hóa.

N.P

 

(Các ý kiến bạn đọc được đăng tải không nhất thiết phản ánh quan điểm của Tòa soạn. Báo Lao động điện tử có
thể biên tập lại ý kiến của bạn nếu cần thiết)
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