
   

 

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 

TỌA ĐÀM TRỰC TUYẾN CÙNG CHUYÊN GIA  

TỪ ACC ĐẾN VNHA 2020 - CẬP NHẬT XU HƯỚNG ĐIỀU TRỊ NỔI BẬT  

VÀ ỨNG DỤNG THỰC TIẾN LÂM SÀNG TẠI VIỆT NAM 

 

Trong hai ngày 16 - 17/5/2020, Hội thảo khoa học trực tuyến “Từ ACC đến VNHA 2020 - Cập 

nhật xu hướng điều trị nổi bật và ứng dụng thực tiễn lâm sàng tại Việt Nam” đã được Hội Tim 

Mạch Học Việt Nam phối hợp với Công ty Sanofi-Aventis Việt Nam tổ chức. Hội thảo đã thu hút 

sự tham gia trực tuyến của hơn 1.500 chuyên gia y tế trên toàn quốc, riêng tại các tỉnh thành khu 

vực phía Bắc, hội thảo còn được truyền hình trực tuyến tại một số bệnh viện lớn. 

 

Tọa đàm trực tiếp cùng chuyên gia “Từ ACC đến VNHA 2020 - Cập nhật xu hướng điều trị nổi 

bật và ứng dụng thực tiễn lâm sàng tại Việt Nam” diễn ra tại TP.Hồ Chí Minh vào ngày 17/5. 

Năm nay là lần thứ 6 liên tiếp hội thảo Từ ACC đến VNHA 2020 được tổ chức tại Việt Nam, ngay 

sau Hội nghị Tim Mạch Học Hoa Kỳ (gọi tắt là ACC) diễn ra, nhằm cập nhật cho các chuyên gia 

y tế tại Việt Nam về các xu hướng mới trong điều trị và dự phòng các bệnh lý Tim mạch và các 

yếu tố nguy cơ. Tuy nhiên, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn tiến phức tạp trên toàn cầu, ACC 

2020 được tổ chức dưới hình thức trực tuyến và hội thảo Từ ACC đến VNHA 2020 tại Việt Nam 

cũng  được thực hiện bằng công nghệ số hóa, chuyển đổi hình thức tổ chức từ trực tiếp sang trực 

tuyến tuân theo chỉ định phòng, chống dịch của Chính phủ.  



   

Bệnh tim mạch bao gồm các bệnh mạch vành (nhồi máu cơ tim), tai biến mạch máu não (đột quỵ), 

tăng huyết áp (cao huyết áp)… là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trên toàn cầu, cao hơn bất kỳ 

nguyên nhân nào khác. Năm 2016, ước tính có 17,9 triệu người tử vong vì bệnh tim mạch, chủ yếu 

do nhồi máu cơ tim và đột quỵ1. Tại Việt Nam, hiện nay có 25% dân số mắc bệnh về tim mạch và 

tăng huyết áp2, nhiều trường hợp chưa được phát hiện và điều trị kịp thời. Ngoài  các nguyên nhân 

bẩm sinh, bệnh tim mạch là kết quả của các thói quen sinh hoạt, ăn uống không lành mạnh, lạm 

dụng rượu, bia, hoặc gây ra bởi các biến chứng liên quan đến bệnh đái tháo đường. 

Nội dung chính của Hội thảo năm nay gồm các nội dung chính: (1) Cập nhật nhật báo cáo chuyên 

đề Tim mạch từ Hội nghị ACC 2020; (2) Xu hướng hiện tại trong cá thể hóa điều trị kháng kết tập 

tiểu cầu trên bệnh nhân hội chứng vành cấp; (3) Quản lý đa yếu tố trên Bệnh nhân Tăng huyết áp 

– Đái tháo đường và xu hướng mới trong các khuyến cáo điều trị. Hội thảo được tổ chức dưới hình 

thức Tọa đàm trực tuyến nên các chuyên gia y tế có cơ hội trao đổi cùng các chuyên gia đầu ngành 

Tim mạch và Nội tiết liên quan đến việc áp dụng các xu hướng điều trị mới trong thực tiễn lâm 

sàng tại Việt Nam. 

 

Trước đó, hội thảo cũng được tổ chức tại Hà Nội vào ngày 16/5, chương trình thu hút sự tham 

gia trực truyến của hơn 1.500 chuyên gia y tế trên toàn quốc. 

“Hội thảo Từ ACC đến VNHA đã trở thành một diễn đàn thường niên, giúp cập nhật nhanh chóng 

những hướng dẫn điều trị, kết quả nghiên cứu lâm sàng mới nhất trên thế giới, đồng thời là cơ hội 

giao lưu, trao đổi kinh nghiệm thực hành lâm sàng giữa các chuyên gia y tế. Từ sự thành công của 

Hội nghị chuyên khoa Tim mạch Hoa Kỳ  được tổ chức theo hình thức trực tuyến vừa qua, thu hút 

sự tham gia của một số lượng lớn nhân viên y tế toàn thế giới, chúng tôi hy vọng Hội thảo Từ ACC 

đến VNHA 2020 với hình thức thảo tuận tọa đàm tại Việt Nam sẽ mang lại trải nghiệm mới lạ và 



   

có ích cho các chuyên gia y tế Việt Nam trong lĩnh vực tim mạch.”, GS.TS.BS Đặng Vạn Phước – 

Chủ tịch Hội Tim Mạch Học Việt Nam phát biểu tại buổi tọa đàm. 

 

Để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19, hội thảo năm nay được thực hiện dưới 

hình thức Webinar trực tuyến. 

“Chăm sóc sức khỏe tim mạch là vô cùng quan trọng, đặc biệt trong bối cảnh diễn tiến phức tạp 

của dịch Covid-19 đe dọa sức khỏe toàn cầu hiện nay. Bởi theo những báo cáo gần đây đã chỉ ra 

rằng, những bệnh nhân có bệnh lý nền tim mạch nhiễm Covid-19 thường dễ gặp nguy hiểm hơn 

với tỷ lệ tử vong cao nhất so với những bệnh nhân có bệnh lý nền khác3. Với các giải pháp điều trị 

bệnh lý Tim mạch như hội chứng vành cấp, tăng huyết áp được tin dùng trên toàn cầu từ hơn 20 

năm nay, Sanofi cam kết sẽ tiếp tục hỗ trợ công tác nghiên cứu, đào tạo và đồng hành cùng các 

chuyên gia y tế trong cập nhật điều trị bệnh lý Tim mạch và Đái tháo đường tại Việt Nam”, Ông 

Haissam Chraiteh, Giám Đốc nhóm Nhóm Thuốc Tổng quát khu vực Châu Á kiêm Tổng giám đốc 

Sanofi Đông Dương - chia sẻ. 

 

Nguồn thông tin: 

(1) https://ourworldindata.org/burden-of-disease 

(2) https://moh.gov.vn/diem-tin-y-te/-/asset_publisher/sqTagDPp4aRX/content/-iem-tin-y-te-

ngay-13-6-2019 

https://ourworldindata.org/burden-of-disease
https://moh.gov.vn/diem-tin-y-te/-/asset_publisher/sqTagDPp4aRX/content/-iem-tin-y-te-ngay-13-6-2019
https://moh.gov.vn/diem-tin-y-te/-/asset_publisher/sqTagDPp4aRX/content/-iem-tin-y-te-ngay-13-6-2019


   

(3) https://ncov.moh.gov.vn/web/guest/-/nhung-khuyen-cao-moi-nhat-cua-chuyen-gia-tim-

mach-au-nganh-trong-dich-covid-19 
 

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 2018, Sanofi Việt Nam là 

công ty dược dẫn đầu thị trường với khoảng 4% thị phần. Năm 2019, theo Quyết định số 2542/QĐ-BYT của Bộ Y 

Tế, Sanofi Việt Nam được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho phạm vi nhập khẩu thuốc theo 

Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của Chính phủ. Để biết thêm thông tin, xin vui lòng truy cập website 

www.sanofi.com.vn. 

 

Sanofi Việt Nam thuộc Tập đoàn Sanofi, là tập đoàn sản xuất dược phẩm đa quốc gia dựa trên nghiên cứu và pháp 

triển có trụ sở chính đặt tại Pháp và có công ty con và văn phòng đại diện tại hơn 100 quốc gia. Tại Sanofi, chúng tôi 

cam kết cung cấp cho mọi người trên khắp thế giới các giải pháp sáng tạo để họ tự chăm sóc sức khỏe của mình để có 

một cuộc sống khỏe hơn và trọn vẹn hơn. Với sự đầu tư về nghiên cứu phát triển và chất lượng sản xuất dược phẩm 

theo tiêu chuẩn thế giới, tại Việt Nam, Sanofi cung cấp các giải pháp cải tiến trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bao 

gồm: sản phẩm điều trị cảm, ho và dị ứng; sản phẩm giảm đau; sản phẩm chăm sóc sức khỏe hệ tiêu hóa; sản phẩm 

bổ sung chất dinh dưỡng và các sản phẩm chăm sóc vệ sinh phụ nữ và em bé. 

 

Bên cạnh đó, với sự nỗ lực không ngừng trong nghiên cứu phát triển để mang đến những giải pháp phòng ngừa và 

điệu trị tiên tiến, Sanofi chuyên cung cấp các loại vắc xin phòng bệnh cũng như các sản phẩm chất lượng trong lĩnh 

vực điều trị bệnh đái tháo đường, các bệnh hiếm gặp, bệnh đa xơ cứng, tim mạch và ung thư….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 

 

Liên hệ:  

Trần Lê Thanh Vân – Trưởng Bộ phận Truyền thông, Sanofi Đông Dương 

Tel: +84 933 313 388 

LeThanhVan.Tran@sanofi.com  
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