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THƯ MỜI
V/V MỜI THAM GIA NGHIÊN CỨU HEN KIỂM SOÁT KÉM Ở VIỆT NAM (AIRIVI)

Kính gửi: Các tổ chức xã hội, Công ty dược phẩm

Việt Nam là nước có dịch tễ hen tuy không cao nhưng thực trạng quản lý hen còn rất
kém. Gánh nặng kinh tế và xã hội của tình trạng quản lý kém tính trên thu nhập bình quân
hàng năm được xếp vào hàng cao trên thế giới.
Nguyên nhân của quản lý hen kém là gì: Thiếu đầu tư?, Hệ thống chăm sóc hoạt động
kém hiệu quả, có khác biệt về đặc điểm bệnh lý? Có tác động của vấn đề tâm lý-xã hội?.
Đây là những câu hỏi cần được ưu tiên trả lời nếu có tầm nhìn cải thiện tình trạng này.
Hội Lao và Bệnh Phổi Việt Nam đang triển khai đề tài nghiên cứu: Tình hình và thực
trạng kiểm soát hen ở Việt Nam, (Tên tiếng Anh: Asthma control Insight and Reality in
Vietnam, AIRIVI). Đây là nghiên cứu thiết kế tiến cứu, mô tả, cắt ngang, đa trung tâm.
Dự kiến kết thúc vào tháng 12-2016 và công bố kết quả ở các diễn đàn khoa học trong và
ngoài nước cuối 2016 và 2017.
Hội trân trọng kính mời các Công dược, các tổ chức tham gia tài trợ, cung cấp thông tin,
tổ chức hội thảo công bố kết quả.
Xin cho biết ý kiến với:
ThS.BS Cao Thị Mỹ Thúy: Email: bscaothimythuy@yahoo.com; ĐT: 0918237207
Xin nhận từ Hội Lao và Bệnh phổi Việt nam lời chúc sức khỏe, hạnh phúc và nhiều thành
công.
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