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DÀNH RIÊNG CHO CHUYÊN VIÊN Y TẾ

HỘI THẢO KHOA HỌC TRỰC TUYẾN

TIẾP CẬN CHẨN ĐOÁN & QUẢN LÝ GERD
HIỆU QUẢ TẠI PHÒNG KHÁM
12:00 - 13:30

23/04/2020

Hội thảo được truyền trực tiếp đến các bệnh viện
và bác sĩ tham dự trực tuyến

Kính gửi quý Bác Sĩ và quý đồng nghiệp,
Bệnh lý trào ngược dạ dày thực quản hiện nay ngày càng có xu hướng tăng ở các nước Châu Á - Thái Bình
Dương nói chung và ở Việt Nam nói riêng. Bệnh lý này gây ảnh hưởng đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống
của bệnh nhân, bệnh cũng có thể gây ra những biến chứng nguy hiểm nếu không được chẩn đoán và
điều trị phù hợp.
Nhằm đáp ứng nhu cầu nâng cao trình độ chuyên môn và cập nhật kiến thức liên tục cho các Bác sĩ để
đáp ứng nhu cầu điều trị ngày càng tăng, trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch phối hợp cùng Văn
Phòng Đại Diện AstraZeneca tổ chức chuỗi chương trình webcast chuyên đề: Bức tranh toàn diện về
bệnh lý trào ngược Dạ Dày - Thực Quản.
Rất mong hội thảo sẽ mang đến nhiều điều bổ ích cho việc điều trị và quản lý bệnh nhân của quý Bác sĩ.

CHƯƠNG TRÌNH
12:00 – 12:05

Khai mạc

12:05 – 12:35

Tiếp cận chẩn đoán và quản lý GERD hiệu quả tại phòng khám
TS.BS.CKII. Trần Thị Khánh Tường
Phó trưởng Khoa Y, Trưởng Bộ môn Nội
Trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

12:35 – 13:30

Thảo luận

Hội thảo được truyền hình trực tuyến, quý đồng nghiệp vui lòng bấm vào đường dẫn
bên dưới/ hoặc quét mã QR code lúc 12:00 ngày 23 tháng 04 năm 2020
https://bit.ly/az2020423

Lưu ý:
Đường dẫn và QR code trên được dành riêng cho quý vị, vui lòng không chia sẻ thông tin đến người khác.Nếu tham dự hội nghị trực tuyến
lần đầu tiên, quý đồng nghiệp có thể tham khảo hướng dẫn đăng nhập trên điện thoại thông minh, ipad hay máy tính qua đường dẫn.
Trân trọng,
{{userName}}
{{chức danh}}
AstraZeneca Việt Nam.
Buổi hội thảo này chỉ dành riêng cho chuyên viên y tế và không phù hợp cho bất kỳ ai khác. Quý vị nhận được email này vì quý vị đã đồng
ý nhận email từ AstraZeneca, và email này chỉ dành riêng cho quý vị. Vui lòng không chuyển tiếp cho người khác.
Để biết thêm thông tin chi tiết về các sản phẩm của AstraZeneca và báo cáo tác dụng bất lợi của thuốc xin vui lòng liên hệ:
• Tại TP. Hồ Chí Minh: Lầu 18, tòa nhà AB, 76 Lê Lai, Quận 1, TP. HCM
• Tại Hà Nội: Lầu 8, tòa nhà Horison, 40 Cát Linh, Đống Đa, Hà Nội
• Hoặc nhấp vào Báo cáo biến cố ngoại ý để báo cáo trực tiếp.
Quý vị đồng ý rằng AstraZeneca có thể chụp ảnh hoặc ghi hình của quý vị liên quan đến việc tham dự Hội thảo trực tuyến của AstraZeneca
vì mục đích thông tin nội bộ hoặc chỉ sử dụng bên ngoài khi có sự chấp thuận của quý vị trước.
Nếu quí vị không muốn nhận email từ AstraZeneca, vui lòng nhấp vào: Unsubscribe Legal
Notice and terms of use | Privacy Policy | Báo cáo biến cố ngoại ý |
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