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

CAREME KỲ 4: CAN THIỆP SỚM ĐỂ BẢO TỒN CHỨC NĂNG TIM – THẬN CHO BỆNH NHÂN ĐÁI
THÁO ĐƯỜNG TÝP 2: GÓC NHÌN CHUYÊN SÂU VỀ THẬN

KÍNH GỬI QUÍ BÁC SĨ
Cảm ơn Quí Bác sĩ đã quan tâm tới Chương trình đào tạo y khoa liên tục trực tuyến
“CAREME – GẶP GỠ CHUYÊN GIA”.
Đái tháo đường (ĐTĐ) là nguyên nhân hàng đầu dẫn đến suy thận, gần 40% bệnh nhân ĐTĐ bị
suy thận ở các giai đoạn(*) và nếu không được kiểm soát sớm suy thận sẽ tiến triển đến giai
đoạn cuối, lúc này bệnh nhân phải phụ thuộc vào các biện pháp thay thế thận: lọc màng bụng,
chạy thận nhân tạo, ghép thận… Điều này không những ảnh hưởng sức khỏe, chất lượng cuộc
sống của bệnh nhân mà còn tạo nên gánh nặng lớn về chi phí điều trị.
Do đó, chương trình “CAREME – GẶP GỠ CHUYÊN GIA” số thứ tư với chủ đề “Can thiệp sớm
để bảo tồn chức năng Tim – Thận cho bệnh nhân đái tháo đường týp 2: Góc nhìn chuyên
sâu về thận” sẽ giúp Quí Bác sĩ/ Dược sĩ kết nối với các chuyên gia trong lĩnh vực điều trị ĐTĐ
để cùng cùng thảo luận về tầm quan trọng của việc phát hiện và kiểm soát các dấu chỉ của bệnh
thận trên bệnh nhân ĐTĐ, can thiệp sớm như thế nào để bảo tồn chức năng thận cho bệnh
nhân.
Quí Bác sĩ có thể đặt câu hỏi trước cho các chuyên gia trong chương trình. Xin vui lòng nhập
câu hỏi tại đây.
Chuyên gia tham dự chương trình:
- PGS.TS.BS. Nguyễn Thị Bích Đào (Phó chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam)
- TS.BS. Trần Quang Nam (Phó chủ nhiệm Bộ môn Nội tiết - Đại học Y Dược TP. HCM)
- Điều phối viên: ThS.BS. Nguyễn Thành Thuận (Khoa Nội tiết – BV Đại học Y Dược TP. HCM)

Mã QR và đường dẫn tham dự chương trình:

Hoặc

https://bit.ly/azvn2020

https://bit.ly/azvn2020b1

Link hướng dẫn tham dự thông qua phần mềm Zoom:
https://drive.google.com/file/d/1EiQzvveHJYTLqXrB9e56k23BsFDigJ5Y/view
Cảm ơn sự quan tâm của Quí Bác sĩ và hẹn gặp lại tại chương trình.

