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Bác sĩ Daniel Chan tốt nghiệp loại xuất sắc của chương trình tài năng khoa Y Đại học quốc gia Singapore
(NUS) và tiếp tục được đào tạo nội khoa, nhận bằng MRCP (Anh) năm 2004. Ông tiếp tục được huấn luyện
chuyên sâu về ung bướu tại Viện Ung bướu Đại học Quốc gia Singapore (Navonal University Cancer Institute).
Ông đã hoàn thành năm học cuối quá trình thực tập của mình tại Đại học California, Los Angeles và Trung
tâm Y khoa Cedars-Sinai. Ông có kiến thức dồi dào và kinh nghiệm sâu rộng trong điều trị ung bướu khi làm
việc với các chuyên gia của UCLA và Cedars-Sinai theo chương trình hợp tác của NUH (Singapore) như Bác sĩ
Ronald Natale (ung thư phổi), Bác sĩ Michael Lill (lympho), Bác sĩ Charles Forscher (sarcoma) and Bác sĩ Albert
Lai (ung thư não). Ông cũng theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu trong phòng thí nghiệm với Giáo sư nổi tiếng
Phillip Koeffler về huyết học theo chương trình học bổng nước ngoài của hội nghiên cứu y khoa quốc gia
(National Medical Research Council Overseas Fellowship)
Khi trở về nước, ông đảm nhiệm vai trò tư vấn cho Viện Ung bướu Đại học Quốc gia Singapore (National
University Cancer Institute) và là giám đốc đào tạo bậc đại học (chuyên khoa ung bướu) tại Đại học Quốc
gia Singapore. Ông cũng tham gia tích cực vào nghiên cứu điều trị ung bướu tại Cancer Science Institute
Singapore và đã có một nghiên cứu mới từ NMRC về ung thư vú bộ ba âm tính. Ông là người đầu tiên ở Nam
Á áp dụng liệu pháp miễn dịch PDL-1 (Pembrolizumab) trong điều trị lâm sàng vào tháng 10 năm 2014.
Các chuyên khoa: Ung thư vú, ung thư phổi, ung thư đại tràng, ung thư hạch, ung thư thần kinh và ung thư
mô mềm.
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