Sanofi tài trợ hơn 2.500 ca "Xét nghiệm HbA1c và khám tư vấn miễn phí cho bệnh nhân đái
tháo đường"
Tp.HCM, ngày 26 tháng 12 năm 2012, Sanofi công bố chính thức tài trợ hơn 2.500 ca “Xét nghiệm HbA1c và
Khám tư vấn miễn phí cho bệnh nhân Đái tháo đường” trên toàn quốc. Chương trình diễn ra từ ngày
22/12/2012 đến hết ngày 06/01/2013 dành cho bệnh nhân đái tháo đường (ĐTĐ) bao gồm các hoạt động: xét
nghiệm HbA1c, đo đường huyết đói, tư vấn về cách theo dõi và điều trị bệnh từ các bác sỹ chuyên khoa nội tiết
giàu kinh nghiệm.

Toàn bộ chi phí chương trình do Sanofi tài trợ. Tại phía Nam, chương trình do Hội Y học Tp.HCM, Hội Đái tháo
đường và Nội tiết Tp.HCM phối hợp cùng khoa Nội tiết các bệnh viện phía Nam tổ chức. Tại phía Bắc, chương trình
do khoa Nội tiết các bệnh viện phía Bắc và Nghệ An thực hiện.
Bệnh ĐTĐ có khuynh hướng tăng nhanh hơn dự đoán. Năm 2011, toàn thế giới có 366 triệu người mắc bệnh ĐTĐ.
Theo thống kê mới nhất của IDF (Liên đoàn ĐTĐ quốc tế) năm 2012 có 371 triệu người bị ĐTĐ trên toàn thế giới,
132 triệu nằm trong vùng Tây Thái Bình Dương trong số đó có Việt Nam.
Theo PGS.TS.BS Nguyễn Thy Khuê, Chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt Nam, “Bên cạnh chế độ ăn uống và
tập luyện, dùng thuốc theo đúng chỉ dẫn của bác sĩ, việc giữ mức đường huyết ổn định nhằm ngăn ngừa biến
chứng của bệnh đóng vai trò rất quan trọng để điều trị ĐTĐ. Một trong những chỉ số giúp bác sĩ kiểm tra mức độ
ổn định đường huyết là HbA1c. Tuy nhiên, phần lớn bệnh nhân không hiểu đúng tầm quan trọng của chỉ số vàng
này, gây ảnh hưởng đến điều trị”.

