Chương trình đào tạo y khoa liên tục trực tuyến “FINDAIR – GẶP GỠ CHUYÊN GIA” – Số thứ 2

Kính gửi Quý Bác sĩ, Dược sĩ,
Cảm ơn Quý Bác sĩ, Dược sĩ đã quan tâm tới Chương trình đào tạo y khoa liên tục trực tuyến “FINDAIR - GẶP
GỠ CHUYÊN GIA”.
FINDAIR số 1 đã diễn ra vào ngày 28 tháng 08 năm 2020 với chủ đề “Xây dựng mô hình quản lý hen hiệu quả tại
tuyến y tế cơ sở” với sự tham gia của PGS.TS.BS Nguyễn Thị Vân, PGS.TS.BS. Chu Thị Hạnh và ThS.BS. Hoàng
Anh Đức, nội dung chia sẻ về thực trạng sử dụng quá mức SABA trên lâm sàng, bỏ trị hay tuân thủ điều trị kém của
bệnh nhân, theo sau đó là nguy cơ đợt kịch phát và tử vong do hen1,2. Nguy cơ đợt kịch phát hen thì hiện hữu ở tất cả
các bậc điều trị hen, ở mọi lứa tuổi, kể cả bệnh nhân tuân thủ điều trị hay bệnh nhân kiểm soát hen tốt3,4,5.
Tiếp nối FINDAIR số 1, chương trình FINDAIR số 2 với chủ đề “Hướng tiếp cận mới trong quản lý hen và bệnh
phổi tắc nghẽn mạn tính” sẽ gặp gỡ các chuyên gia tại Việt Nam và khu vực để cùng chia sẻ, thảo luận, giải quyết
các vấn đề thường gặp trên lâm sàng của 2 bệnh lý hen phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính

Các chuyên gia tham dự chương trình (số thứ 2):
Thứ bảy, ngày 26.09.2020 (15h30 – 17h00)

PGS.TS.BS. Lê Thị Tuyết Lan
Chủ tịch Liên chi Hội Hen – Dị ứng &
Miễn dịch lâm sàng TP.HCM

PGS.TS.BS. Vũ Văn Giáp

Phó giám đốc Trung tâm Hô hấp –
Bệnh viện Bạch Mai

GS.TS.BS. Chin Kook Rhee

Bệnh viện St. Mary Seoul, Hàn Quốc

Chủ nhật, ngày 27.09.2020 (08h30 – 10h00)

GS. Diahn-Warng Perng

Bệnh viện đa khoa Cực Chiến Binh
Đài Bắc, Đài Loan

GS. Kittipong Maneechotesuwa
Bệnh viện Siriraij, Thái Lan

GS. Parvaiz Koul

Viện Khoa học Y khoa Sher-I-Kashmir,
Ấn Độ

Điều phối viên
ThS.BS. Lê Thị Kim Chi
Khoa Hô hấp –
Bệnh viện Nhân dân Gia Định

GS. Chirstopher Hui

Bệnh viện Queen Mary, HongKong

Mã QR và đường dẫn tham gia chương trình: https://bit.ly/azfindair

Cảm ơn sự quan tâm của Quý Bác sĩ, Dược sĩ và hẹn gặp lại tại buổi tọa đàm!
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