
Khởi động chương trình Nhà hát Khoa học 2012 - 2014 
  

TP.HCM, ngày 4 tháng 3 năm 2012, suất diễn đầu tiên của vở kịch “Trận chiến Kỳ lạ”, thuộc chương trình Nhà hát 
Khoa học được tổ chức tại Nhà thiếu nhi Quận 1, TP.HCM dành cho gần 300 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đến 
từ La Maison Chance (Nhà may mắn), Smile Group (Nhóm nụ cười) và Tephan Group (Nhóm Tephan). 
 

 

Háo hức khám phá cẩm nang "Trận chiến kỳ lạ" trước khi vở kịch bắt đầu 
 

 

Khởi động với phần thi "Ai giữ vệ sinh tốt hơn?" 
 

 

Và trận chiến bắt đầu... 



 

Sự tham gia nhiệt tình từ các tình nguyện viên Sanofi và OCRU 
 

 

1...2...3... Nào mình cùng cười! 
 

Trước đó, chương trình tâp huấn “Phòng Chống bệnh thường gặp ở trẻ em” đã được tổ chức vào ngày 24/2/2012 
tại tỉnh Bến Tre, dành cho 100 chuyên viên y tế địa phương. Báo cáo viên là các giáo sư bác sĩ đến từ bệnh viện Nhi 
Đồng 1 và OUCRU-VN (Đơn vị Nghiên cứu lâm sàng Đại học Oxford). Tập huấn nhằm cập nhật cho các chuyên viên 
y tế về phòng chống hiệu quả bệnh tiêu chảy cấp, nền tảng đạo đức của nghiên cứu lâm sàng, một số sai lầm trong 
phòng chống bệnh tay chân miệng, thực hành lâm sàng tốt, v.v… Dịp này, chương trình Nhà hát Khoa học giai đoạn 
2012-2013 cũng được chính thức giới thiệu đến tỉnh Bến Tre. 

 

 



Hai sự kiện trên đã khởi động cho chương trình Nhà hát Khoa học giai đoạn 2012 - 2014 do Quỹ Sanofi Espoir 
Foundation tài trợ, OUCRU-VN phối hợp tổ chức với các Sở Y tế và các trường tiểu học khu vực Đồng bằng sông 
Cửu Long.  
 
Tiếp nối các thành công trong năm 2011, 20 suất diễn sẽ được tổ chức cho hơn 8.500 học sinh tiểu học tại Bến Tre 
vào tháng 3.2012. Các hoạt động khác bao gồm các suất chiếu DVD nhằm đem vở kịch đến ngày càng nhiều các em 
học sinh ở vùng sâu vùng xa, giáo dục chăm sóc sức khỏe cho phụ huynh và học sinh, tập huấn chuyên môn cho 
cán bộ y tế, v.v… 

 


