
  

 Chương trình đào tạo y khoa liên tục trực tuyến 

CAREME – GẶP GỠ CHUYÊN GIA 

“CẬP NHẬT ADA 2020: ỨNG DỤNG CÁC KHUYẾN CÁO ĐIỀU TRỊ 

ĐÁI THÁO ĐƯỜNG TÝP 2 VÀO THỰC TẾ LÂM SÀNG” 

12h00-13h30, thứ Tư ngày 29.07.2020 

 

Đái tháo đường (ĐTĐ) được ví như “căn dịch bệnh” của thế kỷ 21, thống kê của Hiệp hội đái tháo đường thế giới 

năm 2019 cho thấy trên thế giới có 463 triệu người mắc ĐTĐ và ước tính đến năm 2045 con số này sẽ tăng gấp 

1,5 lần (700,2 triệu người). Việt Nam cũng đang nằm trong khu vực có gánh nặng về bệnh lý ĐTĐ, với tỉ lệ mắc 

ĐTĐ khoảng 5,7% (hơn 3,7 triệu người trưởng thành) và hơn 30.000 ca tử vong mỗi năm có liên quan ĐTĐ (a).  

Do đó, Chương trình “CAREME – GẶP GỠ CHUYÊN GIA” số thứ ba với chủ đề “Cập nhật ADA 2020: Ứng dụng 

các khuyến cáo điều trị đái tháo đường týp 2 vào thực tế lâm sàng” sẽ giúp Quý Bác sĩ/ Dược sĩ kết nối với 

các chuyên gia trong lĩnh vực điều trị ĐTĐ để cùng thảo luận làm sao áp dụng những khuyến cáo mới nhất trên 

thế giới vào bệnh nhân Việt Nam để cải thiện gánh nặng tình trạng bệnh lý ĐTĐ hiện tại. 

Quý Bác sĩ/ Dược sĩ vui lòng truy cập vào link hoặc quét mã QR bên dưới để đăng ký tham dự. 
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Các chuyên gia tham dự chương trình:  

 

  

 

 

TS.BS. TÔN THẤT MINH 

Giám đốc  

Bệnh viện Tim Tâm Đức 

 

TS.BS. LÂM VĂN HOÀNG 

Trưởng khoa Nội tiết  

Bệnh viện Chợ Rẫy 

 

ĐIỀU PHỐI VIÊN 

TS.BS. PHAN HỮU HÊN 

Phó Trưởng khoa Nội tiết  

Bệnh viện Chợ Rẫy 

Link đăng ký 1  Link đăng ký 2  

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


 

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. 

Quý Bác sĩ/ Dược sĩ sẽ được cấp chứng chỉ CME khi tham dự chương trình và đạt điều kiện: 

- Tham dự tối thiếu 70% thời lượng và 

- Đạt tối thiểu 70% bài kiểm tra cuối buổi 

Link hướng dẫn cách đăng nhập Zoom: 

https://drive.google.com/file/d/1EiQzvveHJYTLqXrB9e56k23BsFDigJ5Y/view 

  

(a) IDF Diabetes Atlas, 9th edition 2019 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=o4mOr6zZL0KtBsxOtCFDFISjh0sbOV9FoQSEjKx9m6hUODNRVk4wTjZIVFRDQTQ3TTRTV0k1MU5ENC4u
https://drive.google.com/file/d/1EiQzvveHJYTLqXrB9e56k23BsFDigJ5Y/view
https://drive.google.com/file/d/1EiQzvveHJYTLqXrB9e56k23BsFDigJ5Y/view

