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•  Tư vấn mức thu phí y tế.

•  Tư vấn khám chữa bệnh.

•  Tư vấn tìm kiếm bác sĩ.

•  Đặt cuộc hẹn để khám chữa bệnh.

•  Hỗ trợ xin nộp hồ sơ để khám 
chữa bệnh.

•  Hỗ trợ và sắp xếp chỗ trọ.

•  Hỗ trợ tiếp đón tại sân bay và 
phương tiện đi lại, đăng ký và 
xác nhận chuyến bay.

•  Hỗ trợ thuê người phiên dịch.

•  Hỗ trợ đi du lịch.

•  Hỗ trợ những dịch vụ liên quan khác.

Thông tin dịch vụ
Đối tượng phục vụ

Người nước ngoài ( gồm cả Hoa kiều và dân Trung 
Quốc ) tự thanh toán chi phí y tế, nên trình thẻ cư trú tại Đài 
Loan hoặc Passport khi đăng ký khám chữa bệnh.

Bác sĩ chuyên khoa
Nếu quý khách có chỉ định bác sĩ, thì hỗ trợ cho quý 

khách để đặt cuộc hẹn với bác sĩ ấy . Nếu quý khách không 
có chỉ định bác sĩ, cuộc hẹn với bác sĩ sẽ được đặt theo triệu 
chứng của quý khách.

Thông tin liên hệ
Đặt cuộc hẹn: +886-2-23562900
Fax: +886-2-23910708
Website: http://www.ntuh.gov.tw/IMSC/
Email: ntuhimsc@ntuh.gov.tw
Địa chỉ: Số 7, đường Nam Trung Sơn, Thành phố Đài Bắc, 
Đài-Loan 100
(No. 7, St. Zhong-Shan South Rd, Taipei City, Taiwan 100)
Trung Tâm Y Tế Quốc Tế
                

Thu Phí Y Tế
•  mỗi dịch vụ y tế Quốc Tế quý khách 

phải tự thanh toán, không chấp nhận 
bảo hiểm y tế Đài Loan.

•   Phí đăng ký: 100 NT (đơn vị tiền 
tệ Đài Loan). Phí sử-dụng mặt bằng 
phòng khám Jin-Fu: 400 NT. Phí khám bệnh bác sĩ: Khởi 
đầu 30 phút là 1500 NT , sau đó mỗi 30 phút tiếp theo là 
1000 NT (riêng với chuyên khoa tâm thần mỗi 30 phút là 
2500 NT). Phí thuốc, xét nghiệm, và những thành phần liên 
quan khác nếu có phải tính riêng và thu phí theo quy định 
tại Trung Tâm Y Tế Quốc Tế.

•  Chấp nhận Tiền mặt hoặc thẻ tín dụng.

•   Các danh mục thu phí nêu trên có thể điều chỉnh mà không 
báo trước. Xin quý khách vui lòng liên hệ với chúng tôi 
nếu  muốn biết thêm về mức thu phí y tế.

Địa chỉ phòng khám
Lầu 1, khu phòng khám Jin-Fu, tòa nhà phía Đông, 

Bệnh Viện Đại học Quốc gia Đài Loan

Giờ khám bệnh
Từ thứ Hai đến thứ Bảy :

• Buổi sáng : từ 9 giờ đến 12 giờ 
•  Buổi chiều : từ 2 giờ đến 5 giờ 

Chủ Nhật và ngày lễ : nghĩ

Hạng Mục Dịch Vụ Y Tế Quốc Tế



Bệnh viện Đại học Quốc gia Đài Loan (NTUH) được 
thành lập từ năm 1895, là một bệnh viện chuyên môn về 
giảng dạy và đào tạo bác sĩ, thuộc Đại học Y Khoa Quốc 
gia Đài Loan. NTUH cung cấp các dịch vụ y tế hoàn-thiện 
gồm các chuyên khoa và chuyên khoa sâu. Chỉ riêng Bệnh 
viện chính của NTUH đã có hơn 2.000 giường bệnh, còn có 
nhiều bệnh viện chi nhánh được thành lập ở khắp nơi Đài 
Loan. NTUH hiện có hơn 1.000 Bác sĩ nội ngoại khoa, phần 
lớn tốt nghiệp tại Đại học Y Khoa Quốc gia Đài Loan, đã 
được đào tạo nghiêm túc hoặc huấn luyện chuyên nghiệp tại 
các nước tiên tiến trên thế giới như Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản 
v.v... không chỉ là rất chuyên nghiệp về chẩn đoán và điều trị 
lâm sàng, mà còn có khả năng nói Anh ngữ lưu loát nữa. Cho 
nên kỹ thuật Y tế của NTUH có chất lượng rất cao so với 
những nước tiên tiến như Mỹ và Châu Âu, luôn cung cấp 
các dịch vụ Y Tế tiện lợi và chất lượng cao cho bệnh nhân 
với giá cả hợp lý. Hàng năm có trên 13.000 bệnh nhân nước 
ngoài khám chữa bệnh tại đây, trong đó có khoảng 1/5 người 
đến từ Mỹ và Canada.

2004   NTUH nhận Giải thưởng chứng nhận chất lượng 
hàng đầu quốc gia. 

2007  NTUH nhận Giải thưởng cao nhất của Bộ y tế Đài 
Loan về đánh giá chất lượng y tế của các bệnh viện 
trong nước.

Các thành tựu xuất-sắc trong vòng 
10 năm nay
1996  Lần đầu tiên phẫu thuật thành 

công tại Châu Á bằng phương 
pháp ghép tim nhân tạo tạm thời 
để tiến hành phẫu thuật ghép 
tim.

1997  Xác lập kỷ lục Guinness thế giới về phẫu thuật thành 
công cho người già 93 tuổi mắc bệnh ung thư gan.

1998  Lần đầu tiên phẫu thuật tim thành công trên thế giới 
bằng phương pháp đông lạnh trái tim cực nhanh.

1999  Lần đầu tiên phẫu thuật thành công tại Châu Á bằng 
vi-điện-cực-định-vị để điều trị hội chứng Parkinson.

2000  Lần đầu tiên ghép tim thành công tại Châu Á cho 
bệnh nhi nhỏ tuổi nhất (6 tháng tuổi).

2001  Phát minh phương pháp điều trị ung thư vòm mũi 
họng với hiệu quả cao nhất trên thế giới bởi các bác sĩ 
Ko, Hong và Ru (KHR) của NTUH.

Lần đầu tiên thực hiện thành công trên thế giới trong 
việc ứng dụng tế bào gốc da để ghép giác mạc.

2003  Điều trị chăm sóc bệnh nhân mắc bệnh SARS được 

khẳng định trên thế giới.

Lần đầu tiên hực hiện thành công trên thế giới trong 
việc ghép dị tế bào gốc tối thiểu để điều trị ung thư 
vòm mũi họng.

2004  Tiếp nhận dự án lớn nhất thế giới trong việc thử 
nghiệm lâm sàng về vaccine HPV-008 ngừa ung thư 
cổ tử cung.

2005  Lần đầu tiên thực hiện thành công tại Châu Á trong 
việc ghép thận từ người sống có phản ứng chéo dương 
tính.

2006  Lần đầu tiên thực hiện phẫu thuật cắt bỏ vòm mũi 
họng bằng Laser Potassium-titanyl-phosphate với kiến 
nội soi hướng dẫn để điều trị ung thư vòm mũi họng 
tái phát.

Lần đầu tiên thực hiện thành công trên thế giới về thử 
nghiệm dược lý di truyền (pharmacogenetic) của cơ 
thể và kiểu gen (genotype) của siêu vi khuẩn C để dự 
đoán hiệu quả liệu pháp Interferon trong điều trị Viêm 
gan siêu vi C mạn tính.

2007  Lần đầu tiên thực hiện thành công tại Đài Loan trong 
việc ghép tim hai tĩnh mạch chủ để điều trị đồng thời 

hội chứng tĩnh mạch chủ trên và suy 
tim nặng.

2008 Sử dụng hệ thống ECMO (máy 
trao đổi oxy ngoài cơ thể) 117 ngày để 
cứu sống người bệnh bị tai nạn ngạt 
nước suy hô hấp, xác lập kỷ lục về sử 

dụng hệ thống ECMO lâu dài nhất 
trên thế giới.

Lần đầu tiên thực hiện thành công 
tại Châu Á trong việc cấy phôi vào 
tử cung của người mẹ để mang thai 
thành công và hạ sinh thuận lợi cho bé 
sau khi ứng dụng kỹ thuật chẩn đoán 
di truyền tiền làm tổ (pre-implantation 
genetic diagnosis) để chọn lọc chính 
xác phôi thai không bị Thalassemia 
thể nặng đồng thời có tương hợp 
kháng nguyên bạch cầu người (HLA).

Các Chuyên khoa chính
•  Bệnh tim mạch và phẫu thuật tim 

mở.

• Điều trị viêm gan và ung thư gan.

• Phẫu thuật thay khớp.

• Chống lão hóa.

• Điều trị ung thư.

• Ghép tạng.

•  Phẫu thuật xâm lấn 
tối thiểu.

• Sinh sản nhân tạo.

• Phẫu thuật thẩm mỹ.

•  Điều trị các bệnh phức tạp và hiếm 
gặp khác.

Các Giải Thưởng và Vinh DựGiới thiệu


