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

CAREME – GẶP GỠ CHUYÊN GIA THÁNG 7:
“ĐAU THẮT NGỰC ỔN ĐỊNH – BÌNH YÊN TRƯỚC CƠN BÃO”
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”.
Đau thắt ngực ổn định là dấu hiệu điển hình cảnh báo bệnh tim mạch. Đây là bệnh lý thường
gặp nhất ở các nước phát triển và có xu hướng gia tăng mạnh ở các nước đang phát triển với
gánh nặng bệnh tật và chi phí chăm sóc lớn. Đau thắt ngực dẫn đến giới hạn vận động và giảm
chất lượng cuộc sống cho bệnh nhân1. Nếu không được quản lý và điều trị, đau thắt ngực ổn
định sẽ diễn tiến thành các bệnh lý nghiêm trọng như nhồi máu cơ tim, suy tim…Vì vậy, việc
điều trị cho bệnh nhân đau thắt ngực ổn định nhằm cải thiện chất lượng cuộc sống và ngăn
ngừa các biến cố tim mạch là vô cùng cần thiết.
Chương trình “CAREME – GẶP GỠ CHUYÊN GIA” số tháng 7 với chủ đề “Đau thắt ngực ổn định
– Bình yên trước cơn bão” sẽ giúp Quí Bác sĩ/Dược sĩ kết nối với các chuyên gia trong lĩnh
vực tim mạch để cùng thảo luận về tầm quan trong của việc bảo vệ bệnh nhân đau thắt ngực
ổn định khỏi các biến cố tim mạch.
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.

Chuyên gia tham dự chương trình:
- PGS.TS.BS. Phạm Mạnh Hùng (Viện trưởng Viện tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch Mai)
- PGS.TS.BS. Nguyễn Lân Hiếu (Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội)
- Điều phối viên: ThS.BS. Phan Tuấn Đạt (Phòng C9, Viện Tim mạch Việt Nam, Bệnh viện Bạch
Mai)
Mã QR và đường dẫn tham dự chương trình:

Hoặc

bit.ly/azvncareme
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