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600 bác sĩ Việt Nam được đào tạo chuyên sâu về Đái tháo đường
giai đoạn năm 2017 - 2018
TPHCM, Việt Nam, ngày 29 tháng 07 năm 2017 - Chương trình Đào tạo quốc tế chuyên sâu về Đái tháo
đường (“chương trình iSTEP-D”) giai đoạn 2017-2018 chính thức khai giảng khóa đào tạo đầu tiên về kiểm
soát tăng đường huyết nội viện với sự tham gia của các bác sĩ chuyên khoa nội tiết.
Chương trình iSTEP-D do Hiệp Hội Đái tháo đường Hoa Kỳ (ADA) thiết kế, dưới sự hỗ trợ về mặt chuyên môn
của Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam (VADE) và sự tài trợ của công ty Sanofi phối hợp thực hiện,
nhằm thể hiện sự cam kết của các chuyên gia trên toàn thế giới trong việc chung tay phòng chống bệnh Đái
Tháo Đường (ĐTĐ) và cải thiện cuộc sống cho bệnh nhân ĐTĐ tại Việt Nam.
Theo Liên đoàn Đái tháo đường quốc tế (IDF), có hơn 52% bệnh nhân đái tháo đường ở Việt Nam chưa được
chẩn đoán và có đến 52,7% bệnh nhân đái tháo đường ở Việt Nam chết vì bệnh này trước năm 60 tuổi.
Trước thực trạng này, để cải thiện tình hình chẩn đoán bệnh đái tháo đường nhằm phát hiện bệnh sớm và điều
trị kịp thời theo từng giai đoạn cho bệnh nhân ĐTĐ, cần có sự chuẩn hóa trong các hướng dẫn chẩn đoán và
điều trị đái tháo đường, không chỉ cho các bác sĩ chuyên khoa nội tiết, mà cả các bác sĩ đa khoa, là những người
cùng tham gia quá trình điều trị cho bệnh nhân, thông qua các chương trình đào tạo y khoa. « Cần thường xuyên
tăng cường cập nhật kiến thức chẩn đoán và điều trị cho đội ngũ cán bộ y tế, đặc biệt là kiến thức chuyên sâu
trong việc kiểm soát tăng đường huyết nội viện và ngoại viện », Giáo sư Thái Hồng Quang, Chủ tịch Hội Nội
tiết và ĐTĐ Việt Nam (VADE) chia sẻ.
Bắt đầu từ giai đoạn 2014-2016, đến nay đã có 30 khóa đào tạo với sự tham gia của 1.500 bác sĩ từ 270 bệnh
viện khắp toàn quốc. GS Hồng Quang cho biết, vì số lượng bác sĩ nội tiết hiện không đủ để điều trị số lượng lớn
bệnh nhân ĐTĐ, việc kiểm soát tăng đường huyết nội viện không chỉ được thực hiện ở các khoa nội tiết chuyên
về điều trị đái tháo đường mà cần được áp dụng ở tất cả các khoa điều trị khác. Do đó, chương trình iSTEP-D
giai đoạn 2017-2018 tổ chức lớp đào tạo dành cho bác sĩ không chuyên khoa Nội Tiết. Dự kiến sẽ có 8 khóa đào
tạo trên toàn quốc về hai chủ đề chính là Quản lý tăng đường huyết nội viện và Quản lý tăng đường huyết ngoại
viện với sự tham gia của khoảng 600 bác sĩ.
« Mục tiêu của chương trình iSTEP-D giai đoạn 2017-2018 là nhằm hỗ trợ các bệnh viện lớn ở Việt Nam xây
dựng các phác đồ điều trị nội trú và củng cố chất lượng điều trị ngoại trú, từ đó cải thiện chất lượng chẩn đoán
và điều trị đái tháo đường tại các bệnh viện này », GS Quang chia sẻ.
Giáo trình của chương trình đào tạo được biên soạn bởi ADA, được hiệu chỉnh bởi VADE cho phù hợp với tình
hình thực tế tại Việt Nam. “ADA tự hào tiếp tục là đối tác với VADE trong mục tiêu tăng cường khả năng quản
lý bệnh đái tháo đường cho những bác sĩ chuyên khoa nội tiết và bác sĩ đa khoa. Bằng việc tạo ra một cơ hội
trao đổi giáo dục giữa các bác sĩ của ADA và VADE, ADA tin rằng gánh nặng về điều trị của bệnh đái tháo
đường ở Việt Nam sẽ được giảm đi. Trong vòng 1-2 năm tới, 70 – 80 bác sĩ nội tiết, 600 bác sĩ đa khoa sẽ được
huấn luyện ở TP Hồ Chí Minh và TP Hà Nội. Có tổng cộng 4 trung tâm huấn luyện với 4 khóa về quản lý tăng
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đường huyết ở bệnh nhân nội trú, và 4 khóa về quản lý tăng đường huyết ở bệnh nhân ngoại trú. Sự hợp tác duy
nhất giữa ADA và VADE sẽ thúc đẩy sứ mệnh của hai tổ chức trong công tác ngăn ngừa và phòng chống bệnh
đái tháo đường”, Linda Cann, Phó chủ tịch cấp cao, Giáo dục và Dịch vụ chuyên nghiệp của ADA phát biểu tại
Lễ Khai Giảng.
Liên tục đồng hành cùng VADE và ADA trong suốt 5 năm thực hiện dự án iSTEP-D, từ năm 2014 đến nay,
Sanofi là đơn vị tài trợ chính và duy nhất của toàn bộ chương trình. Chia sẻ về vai trò của Sanofi trong thời gian
sắp tới, bà Nguyễn Anh Tuyền, Tổng giám đốc Sanofi Việt Nam và Sanofi Đông Dương cho biết “Với những
khóa huấn luyện này, chúng tôi tiếp tục cam kết tổ chức các chương trình iSTEP-D rộng khắp các tỉnh thành
Việt Nam. Sanofi Việt Nam tự hào là cầu nối của chương trình hỗ trợ kiểm soát tăng đường huyết nội viện và
ngoại viện cho các bác sỹ, từ đó mang đến những lợi ích thiết thực trong việc chăm sóc và điều trị bệnh nhân
đái tháo đường Việt Nam”.

iSTEP-D (Chương trình đào tạo quốc tế chuyên sâu về Đái Tháo Đường)
iSTEP-D, chương trình đào tạo y khoa 2 năm (2017-2018) dành cho 600 bác sĩ tại Việt Nam. Đây là chương
trình được hợp tác thực hiện với 4 trung tâm đào tạo toàn quốc và ADA - Hiệp Hội Đái tháo đường Hoa Kỳ
biên soạn nội dung, dưới sự hỗ trợ về mặt chuyên môn của VADE – Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam
nhằm nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị bệnh ĐTĐ ở Việt Nam.
4 trung tâm đào tạo, bao gồm:
- Trung tâm đào tạo Nhân lực Y tế theo Nhu cầu Xã hội - Trường Đại học Y Dược TPHCM
- Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo Tuyến - Bệnh viện Chợ Rẫy
- Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo Tuyến - Bệnh viện Bạch Mai
- Trung tâm đào tạo và Chỉ đạo Tuyến - Bệnh viện Nội tiết Trung Ương
Toàn bộ kinh phí của chương trình do công ty Sanofi tài trợ.
Chương trình gồm 2 nội dung chính mang tính thực hành cao:
Kiểm soát tăng đường huyết nội viện: dành cho khoảng 70 bác sĩ chuyên khoa nội tiết và 300 bác sĩ đa khoa sẽ
được đào tạo các kiến thức cập nhật và thực hành tiên tiến về kiểm soát đường huyết nội viện.
Kiểm soát tăng đường huyết ngoại viện: cùng 70 bác sĩ chuyên khoa nội tiết và 300 bác sĩ đa khoa sẽ được đào
tạo các kiến thức cập nhật và thực hành tiên tiến về kiểm soát đường huyết trên bệnh nhân ngoại trú.

ADA – Hiệp hội Đái tháo đường Hoa Kỳ
Được thành lập năm 1940, Hội Đái Tháo Đường Hoa Kỳ là tổ chức y tế phi lợi nhuận hàng đầu của Hoa Kỳ tập
trung vào tiêu chuẩn lâm sàng về chăm sóc, nghiên cứu bệnh Đái Tháo Đường, đào tạo y khoa và giáo dục bệnh
nhân, thông tin và tuyên truyền. Nhiệm vụ của Hội là phòng ngừa, điều trị và cải thiện cuộc sống của bệnh nhân
Đái Tháo Đường. Theo đó, Hội tập trung mọi nguồn lực cho các hoạt động cải thiện cuộc sống của bệnh nhân.
ADA phát triển và phổ biến những tiêu chuẩn lâm sàng về chăm sóc và hướng dẫn điều trị, lập quỹ nghiên cứu,
công bố nghiên cứu khoa học, tiến hành nhiều hoạt động đào tạo y khoa, phát triển và phổ biến tài liệu giáo dục
cho bệnh nhân, cung cấp dịch vụ và giúp đỡ bệnh nhân ĐTĐ, người nhà bệnh nhân, chuyên gia y tế và cộng
đồng. Hội cũng tích cực tham gia ủng hộ các nghiên cứu khoa học, chính sách chăm sóc sức khỏe và quyền lợi
của bệnh nhân ĐTĐ.

VADE – Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam
Hội Nội tiết và Đái Tháo Đường Việt Nam (VADE) thành lập năm 2001 và là hội viên của Hội Y học quốc gia
Việt Nam. VADE là thành viên tích cực của Liên Đoàn Đái Tháo Đường thế giới (IDF) từ năm 2006 và có 600
thành viên vào năm 2013. Thành viên VADE là các giáo sư, bác sĩ, chuyên gia đầu ngành từ các trường Đại học
y khoa và các cơ sở điều trị chuyên sâu. Nhiệm vụ của Hội là nâng cao việc chăm sóc và chất lượng sống của
bệnh nhân ĐTĐ.
Tại Việt Nam, ĐTĐ là bệnh phức tạp và đem tới gánh nặng về sức khỏe cho bệnh nhân. VADE cam kết:
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Truyền đạt các thực hành tốt trong việc chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường cho các bác sĩ, điều dưỡng,
dược sĩ và các chuyên gia chăm sóc sức khỏe khác tại Việt Nam
Phát triển các hướng dẫn riêng cho Việt Nam về chẩn đoán, điều trị và dự phòng ĐTĐ
Phát triển chương trình phòng bệnh ĐTĐ cho cộng đồng và nhân viên làm việc văn phòng
Xây dựng khả năng nghiên cứu và chuyển từ nghiên cứu sang chăm sóc lâm sàng
Trở thành đơn vị quốc gia về ủng hộ và tăng nhận thức của cộng đồng về bệnh ĐTĐ

Tập Đoàn Sanofi
Sanofi là tập đoàn chăm sóc sức khỏe hàng đầu thế giới, chuyên phát minh, phát triển và cung cấp các giải pháp
điều trị tập trung vào nhu cầu bệnh nhân. Năm khối kinh doanh toàn cầu của Sanofi bao gồm: Thuốc tim mạch
và đái tháo đường, vắc-xin (Sanofi Pasteur), Thuốc trị bệnh hiếm gặp (Sanofi Genzyme), Chăm sóc Sức khỏe
(CHC), Các thuốc khác và Thị trường mới nổi (GEM). Sanofi được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán ở
Paris (EURONEXT: SAN) và ở New York (NYSE: SNY).
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập website: www.sanofi.com

Sanofi tại Việt Nam
Sanofi Việt Nam có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh với 1.500 nhân viên làm việc trên toàn quốc.
Sanofi là tập đoàn dược phẩm đa quốc gia duy nhất sở hữu ba nhà máy đạt tiêu chuẩn WHO-GMP (Thực Hành
Sản Xuất Thuốc Tốt) tại Thành phố Hồ Chí Minh, cung ứng 80% sản lượng của Sanofi tại Việt Nam. Với bề
dày lịch sử hơn 50 năm, danh mục các sản phẩm đa dạng, cùng vị trí dẫn đầu thị trường đã tạo cho Sanofi ưu
thế vượt trội trong việc đáp ứng các nhu cầu của bệnh nhân.
Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập website: www.sanofi.com.vn
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