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Bác sĩ Karmen Wong được biết đến với cương vị một bác sĩ Ung bướu hàng đầu ở châu Á, với hơn 20 năm kinh
nghiệm trong nghề. Bà được đào tạo về chuyên ngành ung bướu tại Bệnh viện Đại học Quốc gia (NUH), Trung
tâm Ung thư Quốc gia Singapore (NCC) và Đại học California, San Francisco (UCSF) - trường đại học đứng đầu
về nghiên cứu y khoa cũng như chăm sóc bệnh nhân qua chương trình học bổng HMDP.
Là một trong những người tiên phong về lĩnh vực điều trị ung thư vú đa khoa tại Singapore 20 năm trước ở
NCC, bà đã tạo tiền đề cho việc điều trị các loại ung thư khác nhau với các bác sĩ từ nhiều chuyên ngành. Bác
sĩ Wong cũng là người khởi xướng chương trình ghép tủy cho khối u đặc tại Bệnh viện Đa khoa Singapore
(SGH) năm 1997. Bà đạt được giải thưởng thuyết trình tốt nhất tại Hội nghị Khoa học Thường niên lần thứ 9 ở
SGH năm 1988.
Hiện tại bà đang điều hành một mạng lưới hỗ trợ ung thư cho các bệnh nhân của bà. Hơn nữa, bác sĩ Wong
cũng có những nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng khác nhau về phương pháp điều trị ung thư mới, trong đó
bao gồm nghiên cứu thử nghiệm CompLEment-1 đã được diễn thuyết trong các cuộc họp tại ASCO 2019
(Hiệp hội Ung thư Y khoa Hoa Kỳ) và ESMO 2018 (Hiệp hội Ung thư Y tế Châu Âu).
Bác sĩ Wong đã trình bày báo cáo đầu tiên của mình về thái độ của các bệnh nhân châu Á đối với việc điều trị
ung thư vú tại Hội nghị hằng năm của Hiệp hội Ung bướu Mỹ năm 1999. Bà đã viết nhiều bài tham luận và các
bài giảng trong tài liệu giảng dạy tại trường học. Bà cũng giảng dạy về các cập nhật trong điều trị ung thư tại
các quốc gia trong khu vực Đông Nam Á.
Các chuyên khoa: Ung thư vú, ung thư dạ dày – ruột và ung thư phụ khoa.
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