
Hội nghị Tim mạch toàn quốc lần thứ 13 

Hạ Long, ngày 7 -10 tháng 10 năm 2012, Sanofi và Sanofi Pasteur tham gia tài trợ và trưng bày tại Hội nghị Tim 
mạch toàn quốc lần thứ 13. Hội nghị được tổ chức bởi Hội tim mạch học quốc gia Việt Nam, thu hút sự tham dự 
của hơn 800 bác sĩ chuyên khoa tim mạch trên cả nước. 

 

Bệnh lý tim mạch và chuyển hóa: điều trị - dự phòng các biến cố tim mạch là chuyên đề khoa học đầu tiên của 
Sanofi tại hội nghị. PGS.TS. Võ Thành Nhân, Chủ tịch Hội Tim mạch can thiệp TP.HCM; PGS.TS. Nguyễn Quang Tuấn, 
Giám đốc bệnh viện Tim Hà Nội và TS.BS. Nguyễn Thị Bích Đào, Phó chủ tịch Hội Nội tiết và Đái tháo đường Việt 
Nam tham gia báo cáo, cập nhật cho các bác sĩ thông tin về bệnh đái tháo đường và ảnh hưởng của bệnh này trên 
bệnh nhân tim mạch. 

Đồng thời, Sanofi Pasteur tham gia hội nghị với chuyên đề về tiêm ngừa cúm cho bệnh nhân tim mạch. Việc tiêm 
vắc-xin phòng cúm đã được khuyến cáo của Bộ Y tế Việt Nam từ lâu. Tuy nhiên, việc phòng ngừa cúm cho bệnh 
nhân tim mạch lại ít được quan tâm, đặc biệt ở Việt Nam. Báo cáo tại chuyên đề, GS Đặng Vạn Phước, Phó giám 
đốc bệnh viện đại học Y dược nhấn mạnh tầm trọng của việc tiêm phòng vắc-xin cho bệnh nhân tim mạch. Theo 
giáo sư Phước, bệnh cúm có thể làm tăng tái phát biến chứng như lên cơn đau tim và dẫn đến tỉ lệ tử vong cao ở 
bệnh nhân tim mạch. 



 

Bên cạnh các chuyên đề khoa học, Sanofi tham gia gian hàng triển lãm các sản phẩm tim mạch và đái tháo đường. 


