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Đại học British Columbia hợp tác với bệnh viện Việt Nam để thành lập trung tâm 
nghiên cứu sức khỏe răng miệng  
 
Trung tâm nghiên cứu sức khỏe răng miệng của khoa Nha Đại học British Columbia được 
xây dựng trong khuôn viên Bệnh Viện Răng Hàm Mặt Trung Ương Thành Phố Hồ Chí Minh.  
 
Được biết tại Việt Nam, cứ 500 trẻ sinh ra thì có một trẻ bị khe hở môi hoặc hàm ếch; 80 
phần trăm trẻ bị sâu răng nghiêm trọng và thường xuất hiện ung thư miệng dẫn đến cái chết 
cho các em.  
 
Trung Tâm Nghiên Cứu Sức Khỏe Răng Miệng của khoa Nha Đại học British Columbia & 
Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TW sẽ đáp ứng được nhu cầu về giáo dục, nghiên cứu cũng như 
truyền đạt kiến thức ở Đông Nam Á nhằm giúp đỡ những trường hợp nói trên. Trung tâm 
được trang bị đầy đủ tiện nghi với diện tích 1200 mét vuông [12,916 sq. ft.] tọa lạc trên tầng 
bốn Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TW. Trung tâm này sẽ tập trung nghiên cứu về bệnh sâu 
răng,ung thư miệng, và trường hợp trẻ bị phát triển bất thường của hộp sọ và khuôn mặt bẩm 
sinh. 
 
“Thông qua hợp tác nghiên cứu này, chúng tôi mong muốn hướng tới những hướng điều trị 
sức khỏe răng-hàm-mặt và những kiến thức khoa học tiên tiến vượt ra ngoài biên giới”, Bác 
sĩ Charles Shuler,Chủ Nhiệm Khoa Nha phát biểu.  
 
Trung tâm sẽ hỗ trợ truyền đạt kiến thức đến những nhà nghiên cứu địa phương và quốc tế để 
phát nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe răng miệng tại Việt Nam và Đông Nam Á cũng như 
nâng cao kỹ năng điều trị của địa phương nhằm chăm sóc những vấn đề về sức khỏe răng 
miệng lớn và cấp bách.  
 
“Bệnh viện chúng tôi rất tự hào được hợp tác với trường Đại học British Columbia”, Bác sĩ 
Lâm Hoài Phương- Giám Đốc Bệnh Viện Răng Hàm Mặt TW phát biểu. “Nó là một cơ hội 
vô giá để trao đổi kiến thức giữa khoa nha trường Bristish Columbia, sinh viên Việt 
Nam,sinh viên nha khoa cũng như các nha sĩ nói chung”  
 
“Mối quan hệ hợp tác này nhân tố mới sự cho nghiên cứu sức khỏe và giáo dục trên toàn 
cầu” ,Bác sĩ  Chris Zed,Phó Chủ Nhiệm Chiến Lược và Đối Ngoại phát biểu. “Trung Tâm 
Nghiên Cứu Sức Khỏe Răng Miệng này sẽ nâng cao chất lượng và sức ảnh hưởng đến những 
khám phá mới cũng như kiến thức mới.”  
 
Thông tin về khoa 
Khoa Nha đã có một lịch sử gắn kết lâu đời với Việt Nam. Vào những thập kỷ trước, nhân 
viên khoa, bác sĩ cũng như sinh viên khoa nha đã được luân chuyển đến Thành phố Hồ Chí 
Minh để tham gia chữa trị cho người bệnh và trao đổi kiến thức về chăm sóc sức khỏe răng 
miệng. Họ đã có được những kiến thức thực tiễn về những căn bệnh hiếm thấy tại British 
Columbia,và những kiến thức này đã hỗ trợ rất nhiều cho Canada,một quốc gia đa sắc tộc với 
dân cư mang nhiều bệnh răng miệng khác nhau. 

 

 

 


