
Bác sĩ Yeap Heng Oon Shang đã hoàn thành bằng Cử nhân Y khoa và Phẫu thuật của Đại học Sydney và được 
trao tặng Học bổng Khoa học Quốc tế. Ông còn được mời làm thành viên của Hiệp hội danh dự quốc tế 
Golden Key vì thành tích học tập xuất sắc của mình.

Ông đã hoàn thành khóa đào tạo chuyên gia về ung bướu nội khoa tại Trung tâm Ung thư Crown Princess 
Mary, Sydney. Sau đó, ông tiếp tục niềm đam mê chăm sóc bệnh nhân ung thư với học bổng nghiên cứu lâm 
sàng tại Trung tâm thử nghiệm lâm sàng Sydney West. Trong suốt thời gian này, ông đã phát triển nhiều thử 
nghiệm lâm sàng cho bệnh ung thư vú, ung thư niệu sinh dục, thuốc điều trị ung thư mới, và dược động học.

Kể từ đó, ông đã trình bày kết quả nghiên cứu của mình tại nhiều hội thảo quốc tế và cũng đã công bố những 
kết quả này trên các tạp chí khoa học bao gồm Tạp chí Ung thư lâm sàng.

Bác sĩ Yeap từng công tác tại Bệnh viện Johns Hopkins Singapore và Bệnh viện Tan Tock Seng từ năm 2011 
đến năm 2015. Ông phụ trách phòng khám ung bướu tại Tan Tock Seng, tham gia nghiên cứu, và là thành 
viên chính của nhiều thử nghiệm lâm sàng cho bệnh nhân ung thư. Ông là một thành viên của Đại học Y khoa 
Hoàng gia Australasian và Học viện Y khoa Singapore. Ông là thành viên cũ của Hiệp hội Ung bướu và Ung 
thư lâm sàng Hoa Kỳ.

Bác sĩ Yeap có hơn 10 năm kinh nghiệm lâm sàng về ung bướu nội khoa. Ông tin rằng chăm sóc bệnh nhân 
ung thư toàn diện phải bao gồm chăm sóc cả sức khỏe thể chất, tinh thần và tinh thần của họ. Ông luôn 
mang đến tình thương, sự cảm thông sâu sắc, và kinh nghiệm điều trị phong phú cho từng bệnh nhân của 
mình.

Các chuyên khoa: ung thư vú, ung thư niệu sinh dục, ung thư đường tiêu hoá, ung thư phổi và ung thư tế 
bào hắc tố

Bác sĩ Shang Yeap
MBBS, FRACP (AUS), FAMS (Ung bướu Nội khoa)

Version 1. 20 April 2020.


