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UMass Memorial DCU Center Field Hospital:  
An important part of your COVID-19 treatment 
Bệnh viện dã chiến UMass Memorial DCU Center 
Một phần quan trọng trong việc điều trị bệnh covid -19 của quý vị. 
(Vietnamese) 
 
Vào thời gian mà quá nhiều việc diễn ra khác biệt, một số việc vẫn nên được giữ vẹn nguyên. Sự 
chăm sóc y tế ngoại hạng được cung cấp tại UMass Memorial Medical Center là một trong các 
điều hằng định mà quý vị có thể tin cậy, bất kể điều kiện sức khoẻ của quý vị ra sao , quý vị nằm 
ở khu điều trị của khuôn viên nào của bệnh viện hoặc mục tiêu duy trì sức khoẻ cá nhân của quý 
vị là gì.  
 
Để bảo đảm là chúng tôi có thể chữa bệnh cho tất cả 
các bệnh nhân của mình , chúng tôi mở rộng năng 
lực phục vụ trong suốt thời kỳ đại dịch COVID-19 
bằng cách mở Bệnh viện dã chiến UMass Memorial 
DCU Center . Đây là khu điều trị đạt chuẩn mực hàng 
đầu cấp tiểu bang đã đang là gương tiêu biểu cho 
thực hành y khoa thượng hạng trong phạm vi toàn 
quốc, kể từ khi mở cửa đón bệnh lần đầu vào ngày 9 
tháng 4  
 
Bệnh viện dã chiến UMass Memorial Medical DCU 
Center luôn chào đón các bệnh nhân đang được điều 
trị bệnh COVID-19 như quý vị và tất cả các bệnh 
nhân có tình trạng sức khoẻ đang cải thiện .Chuyển 
các bệnh nhân ổn định đến Bệnh viện dã chiến UMass Memorial DCU Center trong đại dịch là 

một biện pháp quan trọng để bảo đảm cho tất 
cả các bệnh nhân đạt tới mức độ chăm sóc lâm 
sàng cần thiết cho tình trạng bệnh lý của mình. 
 
Chúng tôi muốn quý vị biết một số điều quan 
trọng về Bệnh viện dã chiến UMass Memorial 
DCU Center : 
 
1. Việc chăm sóc y tế mà quý vị nhận được tại 
Bệnh viện dã chiến UMass  
Memorial DCU Center sẽ tương tự như việc 
chăm sóc quý vị được nhận tại bất kỳ khu điều 
trị thuộc bất kỳ khuôn viên nào của UMass 
Memorial Medical Center.  
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Chúng tôi đã hết sức chú ý vào việc bảo đảm cho tất cả chế độ điều trị hiện có tại các khu điều 
trị thuộc các khuôn viên University và Memorial cũng sẽ có mặt tại Bệnh viện dã chiến UMass 
Memorial Medical Center DCU Center . Sẽ không có gì thay đổi trong chất lượng hay cường độ 
tích cực trong việc chăm sóc cho quý vị. Điều này bao gồm cả việc cung cấp dịch vụ phiên dịch 
miễn phí cho quý vị bằng ngôn ngữ mà quý vị ưa chuộng khi nhận thông tin sức khoẻ của mình. 

 
2. Môi trường chăm sóc duy nhất của chúng tôi cho phép việc chăm sóc cơ động hơn, uyển 
chuyển hơn giúp tạo sự thoải mái cho khách hàng.  
Tại Bệnh viện dã chiến UMass Memorial DCU Center , trong khi từng bệnh nhân có khu vực 
chăm sóc riêng , các bệnh nhân có thể ra khỏi phòng riêng của mình và di chuyển xung quanh và 
tận dụng lợi ích khu sinh hoạt chung của bệnh nhân và sự tự do đơn giản của việc đi dạo bộ. 
Chúng tôi có một khu sinh hoạt chung với chương trình truyền hình ưu tiên tùy chọn . Tất cả các 
bệnh nhân đều có một máy tính bảng iPad để sử dụng internet, xem truyền hình và trò chuyện 
với gia đình bằng các cuộc gọi qua video .  

 
Chúng tôi cung cấp chế độ điều trị vật lý trị liệu mức độ cao và các thiết bị tập thể dục để đưa 
quý vị trở lại tự đứng trên chân mình nhanh hơn.  
 
3. Tiêu điểm duy nhất của chúng tôi tại Bệnh viện 
dã chiến UMass Memorial DCU Center là chăm 
sóc cho bệnh nhân COVID-19 .  
Các nhân viên của chúng tôi tại Bệnh viện dã chiến  
UMass Memorial DCU Center chăm sóc bệnh nhân 
COVID-19 suốt ngày, mỗi ngày. Các bệnh nhân của 
chúng tôi đạt được sự chú ý cần thiết từ đội ngũ 
điều trị của chúng tôi bao gồm các điều dưỡng, 
bác sỹ, chuyên viên điều trị hô hấp, nhân viên xã 
hội , trị liệu viên vật lý trị liệu và hoạt động trị liệu 
và nhân viên chăm sóc cá nhân (PCAs). Các nhân 
viên chăm sóc này, cùng với nhiều nhân viên 
khác,chọn làm việc tại đây và là một phần của việc 
đáp ứng điều trị bệnh COVID-19 bởi vì đam mê 
chăm sóc bệnh nhân.  
 
Tại UMass Memorial Medical Center, chúng tôi làm việc không ngừng nghĩ để bảo đảm quý vị 
nhận được sự chăm sóc tốt nhất có thể cho bệnh COVID-19 . Bệnh viện dã chiến UMass 
Memorial DCU Center là phần then chốt cho chương trình điều trị bệnh COVID-19 và là phần 
quan trọng trong việc bảo đảm cho chúng tôi có thể cung cấp việc chăm sóc bệnh COVID-19 cho 
tất cả những ai trong cộng đồng cần được chăm sóc.  
 
Chúng tôi luôn hướng về việc tiếp đón quý vị tại Bệnh viện dã chiến UMass Memorial DCU 
Center khi quý vị tiếp tục quá trình hồi phục sức khoẻ sau nhiễm bệnh COVID-19. 
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“Gia đình tôi và bản thân tôi không biết phải mở lời ra sao để cảm ơn tất cả các nhân viên 
về những chăm sóc tuyệt vời mà tôi đã nhận được tại Bệnh viện dã chiến DCU Center . Tất 
cả các bạn — điều dưỡng, PCAs, trị liệu viên hô hấp, bác sỹ, sinh viên y khoa, nhân viên 
lau dọn và các nhân viên bất kỳ khác mà có lẽ tôi đã quên  — làm việc trong một môi 
trường khó khăn ... với kỹ năng và từ tâm. Tôi mãi mãi biết ơn, và cầu chúc mọi điều tốt 
nhất cho các bạn và gia đình của các bạn trong mùa lễ này.”   

 – Thư cảm ơn của Bệnh nhân 


