
   

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

 

Hà Nội, ngày 23 tháng 04 năm 2019 

 

SANOFI KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC ĐÀO TẠO 

NÂNG CAO NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN ĐIỀU TRỊ ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (iSTEP-D 

PLUS) & CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC BỆNH NHÂN ĐÁI THÁO ĐƯỜNG (iCARE) 

VỚI HỘI NỘI TIẾT & ĐÁI THÁO ĐƯỜNG VIỆT NAM 

 

Vào ngày 23/04/2019, tại Hà Nội, Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam (VADE) và 

công ty TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam đã ký kết biên bản ghi nhớ Chương Trình Hợp 

tác Đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn điều trị bệnh đái tháo đường (iSTEP-D PLUS) 

và Chương trình giáo dục bệnh nhân đái tháo đường (iCARE). Buổi lễ diễn ra dưới sự 

chứng kiến của Bộ Y tế và sự tham gia của hơn 20 bác sỹ, chuyên gia đầu ngành Nội tiết 

– Đái tháo đường tại Việt Nam.  

Việt Nam cũng như nhiều nước trên thế giới đang phải gánh chịu áp lực từ sự gia tăng số 

người mắc bệnh đái tháo đường trong cộng đồng. Theo thông báo mới nhất của Liên đoàn 

đái tháo đường thế giới (IDF), năm 2017 toàn thế giới có 424,9 triệu người bị bệnh đái tháo 

đường (ở độ tuổi từ 20-79). Năm 2045 con số này sẽ là 629 triệu, tăng 48%. Tại Việt Nam, 

có tới 3,53 triệu người đang chung sống với bệnh đái tháo đường và mỗi ngày sẽ có ít nhất 

80 người tử vong vì các biến chứng liên quan. Trong đó, 63% người mắc bệnh chưa được 

chẩn đoán và 70% bệnh nhân đã được chẩn đoán mắc bệnh Đái tháo đường típ 2 chưa đạt 

mục tiêu điều trị(1).  

 

“Cùng với tiến bộ y học, việc phòng ngừa và điều trị bệnh đái tháo đường trên thế giới đã 

tương đối phát triển. Tuy nhiên với những chuyển biến phức tạp của căn bệnh mãn tính 

này, việc cập nhật kiến thức, phương thức điều trị để tối ưu hóa phác đồ điều trị đái tháo 

đường cho các chuyên gia y tế tại Việt Nam là điều cấp thiết”, GS. TS. Thái Hồng Quang 

- Chủ Tịch Hội Nội Tiết & Đái Tháo Đường Việt Nam chia sẻ. 

Nối tiếp thành công của Chương trình đào tạo nâng cao năng lực chẩn đoán và điều trị của 

các chuyên gia y tế trong việc chăm sóc bệnh nhân đái tháo đường tại Việt Nam, iSTEP-

D được triển khai từ năm 2014, Hội Nội tiết & Đái tháo đường Việt Nam tiếp tục hợp tác 

với công ty Sanofi-Aventis Việt Nam triển khai chương trình đào tạo về Điều trị Đái tháo 

đường nâng cao - iSTEP-D Plus cho các cán bộ y tế. Đồng thời, Hội Nội tiết - Đái tháo 

đường Việt Nam và Sanofi-Aventis Việt Nam sẽ có kế hoạch phối hợp xây dựng chương 

trình hỗ trợ giáo dục bệnh nhân i-CARE, nhằm giúp bệnh nhân đái tháo đường dễ dàng 

quản lý bệnh tại nhà, đảm bảo tuân thủ thuốc trong quá trình điều trị và nâng cao hiệu quả 

kiểm soát đường huyết.  



   

 

“Bệnh đái tháo đường là nguyên nhân làm gia tăng gánh nặng y tế tại Việt Nam, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến sức khỏe cộng đồng. Với cam kết mang đến những giải pháp điều trị tiên 

tiến, hỗ trợ nâng cao hiểu biết về quản lý bệnh cho bệnh nhân đái tháo đường bằng các biện 

pháp chăm sóc tích hợp, Sanofi đã, đang và sẽ tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng y khoa 

trong các chương trình đào tạo, nâng cao chất lượng của đội ngũ chuyên viên y tế, đem đến 

nhiều giải pháp điều trị và kiểm soát bệnh hữu hiệu để cùng cộng đồng đẩy lùi căn bệnh 

đái tháo đường”, bà Nguyễn Anh Tuyền - Tổng giám đốc Công ty TNHH Sanofi-Aventis 

Việt Nam chia sẻ.  

Trong lộ trình 2019-2020, iSTEP-D Plus sẽ được thực hiện theo 3 giai đoạn. Trong giai 

đoạn 1, 10 chuyên gia Nội tiết từ Hội Nội Tiết Đái Tháo Đường Việt Nam và các bệnh viện  

lớn tại Việt nam sẽ sang tập huấn tại Trung tâm đái tháo đường hàng đầu thế giới, bệnh 

viện Park Nicollet (International Diabetes Center – Minesota - Hoa Kỳ). Sau đó, các khóa 

Tập huấn nâng cao về tối ưu hóa kiểm soát bệnh đái tháo đường và điều trị bằng insulin sẽ 

được triển khai tại 5 trung tâm đào tạo cho 200 bác sĩ nội tiết từ các bệnh viện tuyến cơ sở 

ở giai đoạn 2. Trong giai đoạn 3, chương trình đào tạo trực tuyến về Quản lý và Điều trị 

Đái tháo đường dành cho hơn 2,000 bác sĩ đa khoa toàn quốc có nhu cầu nâng cao kiến 

thức tổng quát về điều trị đái tháo đường sẽ được triển khai, cùng với việc tổ chức các khóa 

huấn luyện thực tế tại các bệnh viện tỉnh với sự hỗ trợ của 5 trung tâm đào tạo cho 1,000 

bác sĩ đa khoa.   

Với những đổi mới trong công tác tổ chức, iSTEP-D Plus và iCARE được kỳ vọng sẽ tiếp 

tục góp phần vào công tác tăng cường năng lực của các chuyên viên y tế trong quản lý và 

điều trị đái tháo đường, cải thiện tỷ lệ đạt được mục tiêu điều trị và nâng cao chất lượng 

sống cho bệnh nhân Đái Tháo Đường tại Việt Nam 

 

Nguồn thông tin: 

(1) https://vade.org.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=181  

 

Thông tin thêm 

 

Về Hội Nội tiết – Đái tháo đường (ĐTĐ) Việt Nam 

Hội Nội tiết – Đái tháo đường (ĐTĐ) Việt Nam (Vietnam Association of Diabetes and Endocrinology 

(VADE) được thành lập theo Quyết định số 34/2001/QĐ-BTCCBCP ngày 21 tháng 6 năm 2001, hoạt động 

dưới sự lãnh đạo của Bộ Y tế và Tổng Hội Y học Việt Nam. Hiện nay, Hội Nội tiết và Đái Tháo Đường 

Việt Nam là thành viên của Hội Nội tiết các nước khối ASEAN, Hội Nội Tiết Quốc Tế (ISE), Liên Đoàn 

Đái Tháo Đường Quốc Tế (IDF).  

https://vade.org.vn/modules.php?name=News&op=viewst&sid=181


   

Bên cạnh hoạt động nghiên cứu, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe người Việt, VADE đã có nhiều đóng góp cho 

sự phát triển chuyên nghành Nội tiết, đái tháo đường và chuyển hóa trong nghành Y tế nước nhà. Hội có 

tạp chí Nội tiết – Đái tháo đường với trên 40 số đã xuất bản (1 số mỗi 3 tháng) trong đó đăng tải các công 

trình nghiên cứu, các thông tin hoạt động của Hội. Trên môi trường Quốc tế, VADE đã để lại nhiều dấu ấn 

bao gồm việc tổ chức thành công Hội nghị Nội tiết các nước khối ASEAN – AFES tại Thành phố Hồ Chí 

Minh (năm 2011). Hội cũng đóng góp các công trình khoa học đăng tải trên các báo Nội tiết- Chuyển hóa 

quốc tế như JAFES, Diabetes Research and Clinical Practice, Lancet…Hội cũng phối hợp cùng Hội Đái 

Tháo Đường Mỹ và Trung Tâm nghiên cứu Đái tháo đường Steno tại Đan Mạch tổ chức các lớp huấn luyện 

cập nhật về Đái tháo đường tại Việt Nam dành cho các bác sĩ chuyên khoa và đa khoa. 

 

Về Sanofi tại Việt Nam 

 

Sanofi Việt Nam có trụ sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 1.000 nhân viên làm việc trên toàn 

quốc, sản phẩm của Sanofi đã có mặt tại Việt Nam hơn 50 năm qua. Sanofi là tập đoàn dược phẩm đa quốc 

gia duy nhất sở hữu ba nhà máy đạt tiêu chuẩn WHO-GMP (Thực hành tốt Sản xuất thuốc) tại Thành Phố 

Hồ Chí Minh, cung ứng 80% sản lượng của Sanofi tại Việt Nam. Với bề dày lịch sử, danh mục sản phẩm 

đa dạng, cùng vị trí dẫn đầu thị trường đã tạo nên ưu thế vượt trội của Sanofi trong việc đáp ứng các nhu 

cầu của bệnh nhân. Năm 2017, Sanofi Việt Nam là công ty dược dẫn đầu thị trường với khoảng 4% thị 

phần. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập website www.sanofi.com.vn. 

 

Sanofi Việt Nam thuộc Tập đoàn Sanofi, công ty dược sinh học toàn cầu có trụ sở chính đặt tại Pháp và có 

văn phòng đại diện tại hơn 100 quốc gia. Với sứ mạng luôn nỗ lực không ngừng trong nghiên cứu phát triển 

nhằm đưa những phát minh khoa học trở thành giải pháp chăm sóc sức khỏe, Sanofi chuyên cung cấp các 

loại vắc xin phòng bệnh cũng như các giải pháp điều trị bệnh tiên tiến trên nhiều lĩnh vực điều trị. Các sản 

phẩm của Sanofi hiện đang hỗ trợ cho các bệnh nhân mắc bệnh hiếm cũng như hàng triệu người mắc các 

bệnh lý mãn tính. 

 

Sanofi, Empowering Life. 
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Trần Lê Thanh Vân   
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