
  

Chương trình đào tạo y khoa liên tục trực tuyến “CAREME - Gặp gỡ chuyên gia“  

 

 
 

 

CAREME – GẶP GỠ CHUYÊN GIA THÁNG 5:  

ĐIỀU TRỊ BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG: ĐƯỜNG VÀ MỠ LÀ ĐÔI BẠN THÂN 

 

KÍNH GỬI QUÍ BÁC SĨ/DƯỢC SĨ, 

 
Cảm ơn Quí Bác sĩ/Dược sĩ đã quan tâm tới Chương trình đào tạo y khoa liên tục trực tuyến 

“CAREME – GẶP GỠ CHUYÊN GIA”. 

Bệnh nhân đái tháo đường týp 2 đối mặt với nguy cơ mắc biến cố Tim mạch cao gấp đôi so với 

người bình thường 1. Khoảng 55% bệnh nhân đái tháo đường tử vong do nguyên nhân bệnh 

tim mạch 2. Bệnh nhân đái tháo đường týp 2 mắc kèm rối loạn lipid máu lại càng làm gia tăng 

cao hơn nữa các nguy cơ này. Theo dữ liệu điều tra từ chương trình JADE năm 2014 3 thì hơn 

90% bệnh nhân đái tháo đường týp 2 ở Việt Nam có rối loạn lipid máu. Vì vậy việc kiểm soát 

đồng thời cả đường huyết và mỡ máu một cách hợp lý là thực sự cần thiết để cải thiện kết cục 

lâm sàng cho bệnh nhân.  

Do đó, chương trình “CAREME – GẶP GỠ CHUYÊN GIA” tháng 5 với chủ đề “Điều trị bệnh nhân 

đái tháo đường: Đường và mỡ là đôi bạn thân” sẽ giúp Quí Bác sĩ/Dược sĩ kết nối với các 

chuyên gia trong lĩnh vực Tim mạch - Chuyển hóa để cùng thảo luận về tầm quan trọng của 

việc chăm sóc toàn diện bệnh nhân đái tháo đường. 

Quý Bác sĩ/ Dược sĩ vui lòng truy cập vào đường dẫn hoặc quét mã QR bên dưới để đăng ký 

tham dự: 



 

 

 

             Hoặc 

 

 

 

 

Chuyên gia tham dự chương trình:  

 

  

PGS.TS.BS. NGUYỄN KHOA DIỆU VÂN 

Phó Chủ tịch Hội Nội tiết & ĐTĐ Việt Nam 

PGS.TS.BS. NGUYỄN NGỌC QUANG 

Phó Viện trưởng, Viện Tim mạch Việt Nam 

 

 
 

Điều phối viên 

ThS.BS. NGUYỄN MẠNH HÀ 

Phó trưởng khoa Nội chung, Bệnh viện Nội tiết Trung ương 

 

Quý Bác sĩ/ Dược sĩ có thể gửi câu hỏi đến các chuyên gia ngay từ bây giờ bằng cách truy cập: 

bit.ly/azcareme 

 

Cảm ơn sự quan tâm của Quý Bác sĩ/ Dược sĩ và hẹn gặp lại trong chương trình.  

bit.ly/azvncareme bit.ly/azvncareme2 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o4mOr6zZL0KtBsxOtCFDFISjh0sbOV9FoQSEjKx9m6hUODNRVk4wTjZIVFRDQTQ3TTRTV0k1MU5ENC4u
https://astrazeneca.zoom.us/webinar/register/WN_5b_oLoYnQziAmkz1PlFYPw
https://astrazeneca.zoom.us/webinar/register/WN_pG3fpA8PSmm1zEW9gbVVLA
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