Sanofi phối hợp cùng Hội Thần Kinh Học Tp.HCM tổ chức
Hội Nghị về Đột Qụy Khu Vực Châu Á Thái Bình Dương 2014
TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 8 năm 2014 – Sanofi phối hợp cùng Hội Thần Kinh
Học TP. Hồ Chí Minh tổ chức Hội nghị về đột quỵ khu vực châu Á Thái Bình Dương
2014 với sự tham dự của các Giáo sư, bác sĩ đầu ngành về thần kinh học Việt Nam
và châu Á. Đây là một trong những chương trình được Tập đoàn Sanofi tổ chức
hàng năm tại Châu Á nhằm cập nhật những phương pháp tiến bộ trong phòng ngừa
và điều trị bệnh đột quỵ.
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới năm 2004, tại Châu Á - Thái Bình Dương
có 4,4 triệu người ở Đông Nam Á và 9,1 triệu người ở Tây Thái Bình Dương đã từng
bị đột qụy. Cũng tại khu vực này, có 5,1 triệu ca đột qụy mới mắc. Đột qụy có thể gây
ra những hậu quả rất nặng nề như tử vong hay tàn phế vĩnh viễn.
Tại Việt Nam, theo thống kê của Bộ Y Tế năm 2008 tử vong do đột quỵ đứng đầu
trong các nguyên nhân gây tử vong ở cả nam và nữ 18% tử vong do đột quỵ ở nam
và 23% tử vong đột quỵ ở nữ.
Đột quỵ là hiện tượng máu lên não bị gián đoạn đột ngột hoặc chảy máu trong não,
hậu quả là tế bào não bị chết do thiếu oxy và thường xảy ra ở người cao tuổi, người
già. Ở Việt Nam, ước tính hằng năm có khoảng 200 nghìn người bị đột quỵ và số
người bị đột quỵ đang có xu hướng trẻ hóa. Nói về các yếu tố dẫn tới đột quỵ có thể
kể tới: tăng huyết áp, hút thuốc lá, nghiện rượu, béo phì, tiểu đường, mỡ
(cholesterol) trong máu tăng cao, bị stress, dị dạng tai biến mạch máo não, bệnh tim
mạch và ít vận động…
Theo Tiến sĩ, BS. Nguyễn Huy Thắng, Tổng thư kí Hội phòng chống tai biến mạch
máu não Việt Nam: “Bệnh mạch não cũng như đột quỵ não đã và đang là nguyên
nhân gây tử vong cao sau các bệnh như ung thư hay tim mạch và cũng là nguyên
nhân hàng đầu gây tàn tật cho bệnh nhân. Tuy nhiên, bệnh đột quỵ hoàn toàn có thể
giảm tỷ lệ tử vong và tỷ lệ tàn tật nếu được chẩn đoán, xỷ lý bệnh kịp thời”.
GS.TS.Lê Đức Hinh, Chủ tịch Hội thần kinh học Việt Nam chia sẻ: “Chương trình sẽ
tập trung vào việc thảo luận để làm rõ các vấn đề liên quan với việc tiên đoán nguy
cơ, phương pháp điều trị để giúp bệnh nhân quản lý tốt bệnh đột quỵ, tránh những
hậu quả đáng tiếc xảy ra”.
Tại Hội nghị về Đột quỵ khu vực Châu Á Thái Bình Dương, các chuyên gia đã xem
xét, đánh giá về tình trạng bệnh đột quỵ tại Việt Nam, sự khác biệt giữa đột quỵ
Châu Á so với Phương Tây. Đặc biệt, chương trình dành nhiều thời gian để phân
tích, thảo luận về đánh giá sớm và tiên đoán nguy cơ đột quỵ, phòng ngừa thứ phát
dựa theo chứng cứ; liệu pháp kháng tiểu cầu kép trong điều trị cơn thoáng thiếu máu
não và đột quỵ nhẹ. Những nội dung ý nghĩa này sẽ góp phần quan trọng, giúp nâng
cao hiệu quả trong việc phòng ngừa, kiểm soát tốt bệnh đột quỵ ở nước ta hiện nay.

Tập đoàn Sanofi
Sanofi, tập đoàn chăm sóc sức khỏe đa dạng hàng đầu thế giới, phát minh, phát
triển và phân phối các giải pháp điều trị để cải thiện chất lượng cuộc sống cho mọi
người. Sanofi có bảy nền tảng phát triển: đái tháo đường, vắc-xin cho người, sản
phẩm tiên tiến, sản phẩm chăm sóc sức khỏe cơ bản, thị trường mới nổi, thú y và
Genzyme. Sanofi được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán ở Paris (với mã số
CK EURONEXT: SAN) và ở New York (NYSE: SNY).
Tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng vào trang web: www.sanofi.com
Sanofi tại Việt Nam
Trụ sở chính của Sanofi Việt Nam đặt tại TP.HCM. Các sản phẩm của Sanofi có mặt
tại Việt Nam hơn 50 năm. Sanofi hợp tác bền vững với Vinapharm từ năm 1993.
Sanofi hiện có gần 1.200 nhân viên làm việc trên cả nước, là tập đoàn dược phẩm
nước ngoài duy nhất có hai nhà máy sản xuất đạt tiêu chuẩn WHO-GMP đặt tại
TP.HCM, đáp ứng 80% nhu cầu nội địa. Với lịch sử lâu đời, danh mục sản phẩm đa
dạng và vị trí dẫn đầu, Sanofi luôn nỗ lực không ngừng để đáp ứng nhu cầu của
người dân Việt Nam. Tìm hiểu thêm thông tin, vui lòng vào trang web:
www.sanofi.com.vn

