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GiadinhNet - Ngày 28/12, Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng phối hợp với hãng GlaxoSmithKline tổ
chức "Hội nghị Nghiên cứu Khoa học lần IV".
Đây là dịp để các bác sĩ, điều dưỡng, kỹ thuật viên của bệnh viện học hỏi, rút kinh nghiệm và
phục vụ thiết thực cho công tác khám chữa bệnh tại bệnh viện cũng như duy trì tinh thần không
ngừng học tập, trau dồi, để mang đến những giá trị chăm sóc y tế cho người dân ngày một tốt
hơn.

      

Hội nghị đã nghe trình bày gần 20 đề tài đa dạng nội dung từ y học dự phòng, đưa ra những
phương pháp chẩn đoán, ngăn ngừa những bệnh có tần suất mắc bệnh cao hiện nay như tim
mạch, tăng huyết áp, viêm phổi trẻ em, viêm ruột thừa ở trẻ em, đái tháo đường, viêm gan siêu
vi...đến các đề tài về điều trị tích cực, có tính kỹ thuật chuyên sâu như: tiêu huyết khối ở bệnh
nhân thuyên tắc phổi được điều trị kháng đông; phẫu thuật thay van hai lá cơ học ở bệnh nhân
thay van hai lá tăng áp lực phổi nặng; giảm nguy cơ tim mạch cho người bệnh thận mạn qua
kiểm soát tích cực LDL-C...

  

Ngoài ra còn có những đề tài đi thẳng vào các vấn đề rất thực tế dựa trên những khảo sát đánh
giá của bệnh nhân và người nhà, từ đó góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc y khoa, hiệu
quả trong quy trình phối hợp, giảm thiểu thời gian chờ đợi của người bệnh.

  

Hội nghị với những báo cáo từ các bệnh viện thành viên trong hệ thống tập đoàn Y khoa Hoàn
Mỹ và các bệnh viện khác trên địa bàn TP Đà Nẵng đã trở thành điểm kết nối, giao lưu, trao đổi
kinh nghiệm và kiến thức để công tác chăm sóc người bệnh của hệ thống y khoa khu vực miền
Trung nói chung, cả nước nói riêng, không phân biệt hệ thống chăm sóc sức khỏe công lập hay
ngoài công lập sẽ không ngừng nâng cao hơn nữa trong thời gian tới.
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