
18:20 - 18:30 Phát biểu khai mạc tại Việt Nam
 GS.TS.BS. Đặng Vạn Phước - Chủ tịch Hội Tim Mạch học Việt Nam

18:30 - 19:30 Diễn đàn trao đổi khoa học trực tuyến (truyền từ Malaysia) 
 “Suy tim - Biến chứng hay gặp, dễ bỏ sót và thường rất nguy hiểm
 ở bệnh nhân Đái tháo đường týp 2”
 Báo cáo viên: GS.TS.BS. Subodh Verma - Giáo sư Đại học Toronto, Canada
 Chủ tọa: BS. Tan Chiang Soo - Cố vấn Tim mạch & Nội khoa,  Bv Penang Adventis Malaysia 

19:30 - 19:50 Thảo luận và tổng kết hội thảo tại Việt Nam
 GS.TS.BS. Đặng Vạn Phước - Chủ tịch Hội Tim Mạch học Việt Nam

CHƯƠNG TRÌNH

Suy tim là một biến chứng hay gặp, dễ bị bỏ sót nhưng lại thường khá nguy hiểm ở bệnh nhân Đái tháo 
đường týp 2. Tuy nhiên việc quản lý suy tim ở bệnh nhân Đái tháo đường týp 2 vẫn chưa được quan tâm 
đúng mức. Hội thảo trực tuyến được phối hợp tổ chức bởi Hội Tim Mạch Học Việt Nam và AstraZeneca 
nhằm nâng cao nhận thức cho các nhân viên y tế, cập nhật kiến thức khoa học và trao đổi kinh nghiệm lâm 
sàng trong quản lý bệnh nhân Đái tháo đường týp 2 với suy tim. 

Vui lòng lựa chọn ngôn ngữ phù hợp bằng cách nhấp vào ô dưới đây để hoàn tất việc đăng kí hội thảo. Chân 
thành cảm ơn quý vị.

Lưu ý: Đường dẫn tham dự hội thảo bằng tiếng Anh (số lượng có hạn) sẽ chỉ có phần diễn đàn trao đổi khoa 
học trực tuyến truyền từ Malaysia từ 18:30 - 19:30. Nếu quí vị muốn tham dự phần khai mạc và thảo luận, 
tổng kết tại Việt Nam, xin vui lòng vào lại đường dẫn tham dự hội thảo bằng tiếng Việt.

EnglishTiếng Việt

DÀNH RIÊNG CHO CHUYÊN VIÊN Y TẾ

SUY TIM - BIẾN CHỨNG HAY GẶP,
DỄ BỎ SÓT VÀ THƯỜNG RẤT NGUY HIỂM
Ở BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2

HỘI THẢO TRỰC TUYẾN

Diễn đàn trao đổi khoa học:

25.04.202018:20 - 19:50 (giờ Việt Nam)
Thứ bảy

Đường link tham dự hội thảo bằng tiếng Việt: https://bit.ly/az200425 
Đường link tham dự hội thảo bằng tiếng Anh: https://webstreamlive.com/astrazeneca/my/250420/

https://astrazeneca.zoom.us/webinar/register/WN_TKX8NmMGTRqL0Epf-8MFQQ
https://webstreamlive.com/astrazeneca/my/250420/

