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Bác sĩ Wen-son Hsieh chuyên điều trị nhiều loại bệnh ung thư và đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát
triển phương pháp chẩn đoán và điều trị nhắm trúng đích. Sau khi hoàn thành khoá Triết học và Tâm lý tại
Đại học Oxford (chương trình học bổng Rhodes), Bác sĩ Hsieh đã tiếp tục việc học và nghiên cứu y khoa của
mình tại Đại học John Hopkins và Đại học Duke. Sau khi hoàn thành quá trình đào tạo nội khoa và ung bướu,
bác sĩ Hsieh làm việc tích cực trong nhiều lĩnh vực như điều trị bệnh nhân, giảng dạy và nghiên cứu toàn thời
gian tại khoa y đại học Johns Hopkins, và tập trung chuyên sâu vào các bệnh ung thư huyết học. Ông vẫn giữ
chức Trợ lý Giáo sư tại Đại học John Hopkins, và viện phó của trung tâm khoa học Ung thư Singapore (Cancer
Sciences Institute), nơi ông tiếp tục tích cực phát triển các liệu pháp chẩn đoán, điều trị ung thư mới.
Với niềm say mê nghiên cứu trong lĩnh vực các liệu pháp tế bào nhắm trúng đích ung bướu, liệu pháp miễn
dịch và chẩn đoán phân tử, Bác sĩ Hsieh đi đầu trong một số nghiên cứu quốc tế liên quan đến các trung tâm
y khoa ở Singapore, Hồng Kông, Hàn Quốc, Philippines, Myanma và Mỹ trong việc đánh giá các phương pháp
điều trị mới và các xét nghiệm chẩn đoán cho ung thư hạch, ung thư vòm họng và ung thư tế bào gan.
Ông cũng hiện là nhà nghiên cứu chính cho hơn ba mươi thử nghiệm lâm sàng tập trung vào phương pháp
điều trị mới cho nhiều loại bệnh ung thư. Bác sĩ Hsieh đã xuất bản hơn 80 bài báo khoa học, các bài tổng kết,
các chương sách và tham gia diễn thuyết tại các hội thảo y khoa và khoa học trong khu vực và toàn thế giới.
Bác sĩ Hsieh cam kết áp dụng các phương pháp trị liệu tiên tiến, chuẩn mực cho bệnh nhân, cũng như phát
triển các phác đồ điều trị ung thư hiệu quả hơn.
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