Chương trình Bảo tồn Rùa châu Á
& Trung tâm Bảo tồn Rùa Cúc Phương
Bảo vệ hôm nay để nhìn thấy ngày mai...
Liên tục cập nhât
Để theo dõi những thông tin mới nhất về công tác bảo tồn rùa cạn và rùa nước ngọt Việt Nam,
vui lòng ghé thăm website:
www.asianturtleprogram.org

Nhân viên của các trung tâm cứu
hộ khác cũng được mời tham dự buổi tập
huấn kỹ năng thú ý của bác sỹ Bonnie.
Ảnh: Nguyễn Thu Thủy - ATP/IMC.

Bác sỹ Bonnie Raphael tiếp tục hỗ trợ TCC
Từ ngày 6 đến ngày 16 tháng 12 năm 2019, Trung
tâm Bảo tồn Rùa (TCC) thuộc Vườn quốc gia Cúc
Phương vui mừng được chào đón bác sỹ Bonnie
Raphael thuộc Hiệp hội bảo tồn động vật hoang dã
(WCS) đến làm việc tại trung tâm. Bác sỹ Bonnie đã
đến Việt Nam với mong muốn chia sẻ các kiến thức
chuyên sâu và kinh nghiệm về thú y và chăm sóc
động vật hoang dã đến các nhân viên của trung tâm.
Trong chuyến thăm này, bác sỹ Bonnie đã làm việc và
hỗ trợ các nhân viên thú y của TCC thực hiện kiểm
tra sức khỏe cho các cá thể động vật tại trung tâm,
giám sát các nhân viên trong quá trình phân tích ký
sinh trùng và mẫu máu động vật, và tập huấn họ về
kỹ thuật chụp X quang và siêu âm. Các nhân viên của
TCC rất trân trọng các hướng dẫn hữu ích và thực tế
đã nhận được trong khóa tập huấn.
Sau đó, vào ngày 17 tháng 12 năm 2019, bác sỹ Bonnie
đã phối hợp với bác sỹ Sylvia Kalogeropoulou của
Trung tâm cứu hộ gấu Four Paws ở tỉnh Ninh Bình
tổ chức một Hội thảo về "Kỹ năng thú y về bò sát và
chim hoang dã" cho nhân viên của nhiều trung tâm

Bác sỹ Bonnie Raphael đã đến thăm Trung tâm Bảo tồn
Rùa Vườn Quốc gia Cúc Phương để hỗ trợ tập huấn cho
các nhân viên thú y. Ảnh: Nguyễn Thu Thủy - ATP/IMC.

cứu hộ ở Việt Nam tại Trung tâm cứu hộ động vật
hoang dã Hà Nội.
Chúng tôi muốn gửi lời cảm ơn sâu sắc đến các
chuyên gia đã và đang ghé thăm đồng thời hỗ trợ sự
phát triển của TCC và đội ngũ nhân viên đã làm việc
không mệt mỏi đóng góp cho công tác cứu hộ rùa tại
trung tâm. Bác sỹ Bonnie, một chuyên gia tâm huyết
với hoạt động bảo tồn, đã và đang truyền lửa đam mê
không chỉ cho nhân viên của chúng tôi mà còn cho cả
cộng đồng bảo tồn rộng lớn.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ
Chương trình bảo tồn rùa châu Á - Tổ chức Indo-Myanmar
Conservation
Phòng 1806, tòa nhà Bắc Hà C14, đường Tố Hữu,
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Việt Nam
Hòm thư 46
Điện thoại: +84 (0) 24 7302 8389
Email:
info@asianturtleprogram.org
Website: www.asianturtleprogram.org
Facebook: www.facebook.com/AsianTurtleProgram

Ngày: 06/01/2020
Thông cáo báo chí: Jack Carney - ATP/IMC

Các nhân viên của TCC cũng được bác sỹ Sylvia
Kalogeropoulou của Trung tâm Cứu hộ Gấu Four Paws tại
Ninh Bình hướng dẫn về kỹ thuật siêu âm rùa.
Ảnh: Nguyễn Thu Thủy - ATP/IMC.

Bác sỹ Bonnie trình bày chuỗi bài thuyết trình trong
khuôn khổ Hội thảo "Kỹ năng thú y về bò sát và chim
hoang dã" cho nhân viên của nhiều trung tâm cứu hộ ở
Việt Nam tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội.
Ảnh: Nguyễn Thu Thủy - ATP/IMC.

Bác sỹ Bonnie làm việc và hỗ trợ nhân viên thú y Tạ Thủy và
trợ lý dự án Trần Ngọc Hằng kiểm tra sức khỏe cho các cá
thể rùa tại trung tâm. Ảnh: Nguyễn Thu Thủy - ATP/IMC.

