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”.
Các tình trạng như đái tháo đường, rối loạn lipid máu, tăng huyết áp,… là những yếu tố nguy cơ tim mạch thầm lặng
và ít triệu chứng.Tuy nhiên, nếu không được nhận biết và điều trị sớm các yếu tố này, hậu quả trên hệ tim mạch được
tích lũy qua thời gian dài và có thể gây các biến chứng nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng bệnh nhân như hội chứng
mạch vành cấp, đột quỵ, suy tim,... Chương trình “CAREME-Gặp gỡ chuyên gia” số thứ nhất với chủ đề “Đánh
giá và kiểm soát đa yếu tố nguy cơ tim mạch: Những khoảng trống trên thực hành lâm sàng” sẽ diễn ra dưới
hình thức tọa đàm và trả lời câu hỏi trực tuyến giữa các chuyên gia và Quí bác sĩ tham dự. Mục tiêu của buổi tọa
đàm nhằm giúp Quí bác sĩ thảo luận giải quyết các vấn đề thường gặp trên lâm sàng liên quan đến nhận biết và điều
trị sớm các yếu tố nguy cơ tim mạch này để bảo vệ bệnh nhân tốt nhất khỏi các biến cố tim mạch.
Quí bác sĩ có thể đặt câu hỏi trước cho các chuyên gia trong chương trình. Xin vui lòng nhập câu hỏi vào đường
dẫn tại đây.

Các chuyên gia tham dự chương trình:

PGS.TS.BS CHÂU NGỌC HOA
Giám đốc TT Đào tạo Nhân lực Y tế theo nhu
cầu xã hội ĐHYD TP.HCM
Phó Chủ Tịch Hội Tim mạch học Việt Nam

TS.BS HOÀNG VĂN SỸ
Chủ nhiệm Bộ môn Nội tổng quát ĐHYD TP.HCM
Trưởng khoa Nội Tim mạch BV Chợ Rẫy

ĐIỀU PHỐI VIÊN
ThS.BS NGUYỄN NGỌC THANH VÂN
Giảng viên Bộ môn Nội tổng quát ĐHYD TP.HCM
Quí bác sĩ vui lòng truy cập vào đường link hoặc quét mã QR bên dưới để đăng ký tham gia.

Link Đăng ký

Cảm ơn sự quan tâm của Quí bác sĩ và hẹn gặp lại tại buổi tọa đàm.
Trân trọng,

