
  
 
  

Chương trình đào tạo y khoa liên tục trực tuyến “CaReMe - Gặp gỡ chuyên gia” - Kỳ 4 

năm 2021 
 

 
CAREME – GẶP GỠ CHUYÊN GIA THÁNG 9: ĐỒNG HÀNH CÙNG BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG 
MẠCH VÀNH CẤP – TỪ GIAI ĐOẠN CẤP ĐẾN DUY TRÌ 

 

KÍNH GỬI QUÝ BÁC SĨ/DƯỢC SĨ, 

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

“CAREME – GẶP GỠ CHUYÊN GIA”. 

Báo cáo của Hiệp Hội Tim mạch Hoa Kỳ năm 2015 cho thấy cứ 2.5 phút có 1 người bị nhồi máu 

cơ tim tái phát và tỷ lệ này chiếm khoảng 1/3 số ca nhồi máu cơ tim(1). Khi gặp biến cố nhồi 

máu tái phát, có hơn 50% bệnh nhân sẽ tử vong(2). Vì vậy mà Hội chứng mạch vành cấp không 

hề là một biến cố đơn độc, mà trong đó có sự dịch chuyển liên tục, từ việc mảng xơ vữa không 

ổn định đến nguy cơ biến cố tim mạch.  

Đặc biệt hơn nữa trong bối cảnh phức tạp của đại dịch Covid-19, bệnh nhân Hội chứng mạch 

vành cấp cũng như nhiều bệnh lý khác có thể dễ dàng bị “bỏ quên” mặc dù nguy cơ gặp các biến 

chứng nguy hiểm như suy tim và tử vong cũng cao hơn. Khó khăn trong việc cấp cứu và can 

thiệp khẩn, theo dõi quản lý lâu dài sau đó vô hình trung làm giảm chất lượng điều trị và chất 

lượng sống của người bệnh.  

Do đó, chương trình “CAREME – GẶP GỠ CHUYÊN GIA” số thứ tư với chủ đề “ĐỒNG HÀNH 

CÙNG BỆNH NHÂN HỘI CHỨNG MẠCH VÀNH CẤP – TỪ GIAI ĐOẠN CẤP ĐẾN DUY TRÌ” sẽ giúp 

Quý Bác sĩ/Dược sĩ kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực điều trị tim mạch để cùng thảo 

luận về tầm quan trọng của việc chăm sóc và điều trị dự phòng lâu dài các biến cố huyết khối 

xơ vữa cho bệnh nhân Hội chứng mạch vành cấp trong bối cảnh đại dịch. 

Quý Bác sĩ/Dược sĩ có thể đặt câu hỏi trước cho các chuyên gia trong chương trình. Xin vui lòng 

nhập câu hỏi tại đây. 

 

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

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o4mOr6zZL0KtBsxOtCFDFISjh0sbOV9FoQSEjKx9m6hUODNRVk4wTjZIVFRDQTQ3TTRTV0k1MU5ENC4u


Chuyên gia tham dự chương trình:  

1. GS.TS.BS. Võ Thành Nhân – Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp TP.HCM 

2. TS.BS. Hoàng Văn Sỹ – Trưởng khoa Nội tim mạch, BV Chợ Rẫy 

3. Điều phối viên: BSCKI. Lương Cao Sơn – Phó khoa Nội tim mạch, BV ĐHYD TP.HCM 

 

Để đăng ký tham dự chương trình, kính mời Quý Bác sĩ/Dược sĩ quét mã QR code hoặc đăng 

ký tại đây 

 

 

 

 

Hoặc 
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https://astrazeneca.zoom.us/webinar/register/WN_5b_oLoYnQziAmkz1PlFYPw?fbclid=IwAR3veR5nqDIrUPaK_c8ln6Llv4uef-yS8OXeKsxodWLoIJfI5lJWwWdyVMA

