CHƯƠNG TRÌNH TẦM SOÁT TĂNG HUYẾT ÁP - ĐÁI
THÁO ĐƯỜNG NĂM 2019 TẠI BỆNH VIỆN TÂN BÌNH
Theo Tổ chức y tế thế giới W.H.O, Bệnh tim mạch và Đái tháo đường là 2
trong số 4 bệnh lý không lây nhiễm chính và đang là gánh nặng của cộng
đồng [1]. Không những thế, bệnh lý tim mạch và Đái tháo đường đang là
nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới nói chung và Việt Nam nói
riêng [2].
Nhân Ngày Tăng huyết áp thế giới (17/5), Thứ 5 ngày 4 tháng 7 năm
2019 vừa qua, Bệnh viện Quận Tân Bình đã phối hợp với Hội Tim mạch học
Việt Nam, Viện nghiên cứu dược phẩm Servier tổ chức chương trình: “ Tầm
soát Tăng Huyết áp và Đái Tháo Đường Miễn Phí”.
Quý Bệnh nhân tham gia chương trình được khám, tư vấn, xét nghiệm
máu, đo điện tâm đồ và đo huyết áp miễn phí. Chương trình thu hút sự quan tâm
và tham dự của đông đảo Bệnh nhân,Thân nhân. Đây là một trong những hoạt
động của bệnh viện giúp Bệnh nhân có thông tin hữu ích về cách phát hiện, điều
trị, phòng ngừa biến chứng bệnh Tăng huyết áp và Đái tháo đường. Sau khi có
kết quả xét nghiệm đường huyết và điện tâm đồ, người bệnh được các bác sĩ tư
vấn trực tiếp về tình trạng sức khỏe, chế độ dinh dưỡng vận động phù hợp, giúp
kiểm soát hoặc phòng ngừa bệnh tốt hơn. Nhân dịp này, người bệnh còn có cơ
hội được giải đáp thắc mắc về toa thuốc hàng ngày để dễ dàng tuân thủ điều trị.
Chương trình vẫn đang được diễn ra tại các Bệnh viện trên cả nước. Quý
Bệnh nhân tham dự đăng ký theo đường link sau: https://ngaydautien.vn/
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Một số hình ảnh của chương trình:

Hội trường Bệnh viện
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Bàn đăng kí

Bác sĩ thuyết trình về những dấu hiệu nhận biết bệnh Tăng huyết áp và
Đái tháo đường
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Bác sĩ giải thích những thắc mắc cho người dân

