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CAREME KỲ: MẢNG XƠ VỮA VÀ MẠCH MÁU: HÔN NHÂN KHÔNG HẠNH PHÚC 

 

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”. 

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”. 

Mảng xơ vữa huyết khối được xem là thủ phạm chính của đột quỵ và hội chứng vành cấp – 

nguyên nhân chính gây 80% tử vong do bệnh tim mạch trên toàn thế giới(1). Tuy nhiên, quá 

trình hình thành mảng xơ vữa diễn ra âm thầm và kéo dài đến 3-4 thập kỷ đến khi xảy ra biến 

cố tim mạch(2) và hoàn toàn có thể phát hiện và điều trị sớm được.  

Do đó, chương trình “CAREME – GẶP GỠ CHUYÊN GIA” số thứ năm với chủ đề “Mảng xơ vữa 

và mạch máu: Hôn nhân không hạnh phúc” sẽ giúp Quí Bác sĩ/Dược sĩ kết nối với các chuyên 

gia trong lĩnh vực điều trị tim mạch để cùng thảo luận về tầm quan trong của điều trị bệnh tim 

mạch xơ vữa nhằm mục tiêu bảo vệ bệnh nhân khỏi các biến cố do mảng xơ vữa gây ra. 

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 Ngọc Quang (Phó Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam, BV Bạch Mai) 

- Điều phối viên: ThS.BS. Phan Tuấn Đạt (Phó phòng Q3A, BV Bạch Mai) 

 

 

 

 
 

Mã QR và đường dẫn tham dự chương trình: 

 

 

 

              Hoặc 

 

 

https://bit.ly/azvn2020 https://bit.ly/azvn2020b1 

 

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


 

 

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.  

(1) https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-(cvds) 
(2) Libby p.circulation 2001;104:365-372  
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