Eli Lilly giới thiệu Tadalafil trong điều trị Rối loạn cương dương
Eli Lilly and Company- một trong những công ty dược phẩm hàng đầu thế giới đã tổ chức buổi
hội thảo tư vấn về Tadalafil trong điều trị rối loạn cương dương, tại thành phố Nha Trang, tỉnh
Khánh Hòa
Hội thảo có sự tham dự của các bác sĩ hàng đầu trong lĩnh vực Nam học và Niệu thận, với sự
chủ trì của PGS.TS.BS Vũ Lê Chuyên, chủ tịch hội Tiết niệu-Thận học Việt Nam, cùng với điều
phối viên BSCKII. Nguyễn Văn Xáng, giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh Khánh Hòa
Báo cáo viên duy nhất tại hội thảo- Bác sĩ Constantine Vincentius Heryawan- Bác sĩ nghiên cứu
lâm sang về Tiết niệu và thần kinh- Công ty Eli Lilly khu vực ASEAN và Pakistan, cho biết:
Tadalafil, cũng như các chất ức chế PDE5 khác, là chỉ định đầu tay trong điều trị rối loạn cương
dương. Phân tích dữ liệu từ 13 nghiên cứu cho thấy Tadalafil cải thiện đáng kể chức năng
cương dương thông qua những chỉ số kiểm chứng khác nhau
Tadalafil có hiệu quả kéo dài lên đến 36 tiếng, sự hấp thụ và hiệu quả không bị ảnh hưởng bởi
thức ăn
Các bác sĩ cũng cho rằng việc tư vấn cho bệnh nhân cũng như tâm lý bệnh nhân rất quan trọng
trong điều trị rối loạn cương dương và cần thiết có thông tin giáo dục về chứng rối loạn này.
Tình hình hiện nay tại nước ta, đa số các bệnh nhân với mức độ rối loạn cương ở mức độ nhẹ
và vừa thường tự mua thuốc điều trị. Chỉ khoảng 1/3 bệnh nhân là tìm tới bác sĩ khi có dấu hiệu
rối loạn ở mức độ nặng.
Ông Avraham (Avi) Raz - Trưởng đại diện Lilly tại Việt Nam chia sẻ: “Lilly mang đến sản phẩm
Tadalafil nhằm đáp ứng nhu cầu cho bệnh nhân rối loạn cương dương về mặt sinh lý và tâm lý.
Với tâm niệm “mang lại cho bệnh nhân chất lượng cuộc sống như chưa từng có rối loạn cương
dương”, chúng tôi tin rằng tadalafil sẽ là sự lựa chọn hàng đầu của các nhà chuyên môn cũng
như bệnh nhân.”
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Lilly là một trong những công ty hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe. Sứ mệnh
của chúng tôi là kết hợp chăm sóc và phát minh những thuốc mới nhằm cải thiện chất lượng
cuộc sống của mọi người trên toàn cầu. Hơn một thế kỷ qua kể từ ngày thành lập, Lilly được
biết đến như một trong những công ty cung cấp những sản phẩm chất lượng và tiên tiến.
Trên toàn cầu, đội ngũ Lilly không ngừng nỗ lực khám phá và mang đến cho mọi người các sản
phẩm cải thiện sức khỏe, tăng cường kiến thức và cách quản lý căn bệnh, cũng như đóng góp
cộng đồng thông qua các hoạt động thiện nguyện. Hãy truy cập www.lilly.com và
http://newsroom.lilly.com/social-channels để được cập nhật chi tiết về Lilly.
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