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Sau khi đã hoàn thành khóa đào tạo về chuyên ngành ung bướu tại Bệnh viên Hoàng gia Marsden ở London, 
Anh, Bác sĩ Whang Hwee Yong tiếp tục trải qua khóa đào tạo nghiên cứu sinh và sau đó được bổ nhiệm làm 
Phó khoa Nội/ Phó giáo sư tại M.D. Anderson, Houston, Hoa Kỳ. 

Bác sĩ Whang còn là thành viên của Royal College of Physicians (Anh), thành viên Hội đồng Nội khoa Ung 
bướu Mỹ, Hiệp hội nghiên cứu Ung bướu Mỹ và Tổ chức Ung bướu lâm sàng của Mỹ từ năm 1977. Vào năm 
1984, bà được bầu vào Hội đồng các trường đại học Y khoa Mỹ đồng thời trở thành thành viên của Học viện Y 
khoa Singapore. 

Trong thời gian còn là giảng viên tại Trung tâm Ung bướu MD Anderson của Mỹ, bác sĩ Whang đã tham gia 
nhiều hoạt động nghiên cứu, và là người tiên phong trong quá trình nghiên cứu liệu pháp phát triển giai 
đoạn I/II và các quy trình điều trị cho bệnh ung thư vú, ung thư não nguyên phát và di căn hệ thần kinh trung 
ương. Bà đã phát hành hơn 60 bài tham luận được đánh giá cao và bà thường được mời làm diễn giả ở nhiều 
hội nghị quốc tế. Trong nhiệm kỳ của bà tại Trung tâm Ung bướu MD Anderson, các bài tham luận của bà đều 
được chọn để diễn thuyết tại các cuộc hội nghị ACSO và AACR. 

Bà đặc biệt quan tâm đến các nghiên cứu ung thư liên quan đến hóa trị và dược lý lâm sàng, vú, hệ thần kinh 
trung ương và di căn gan. Bác sĩ Whang có hiểu biết sâu rộng về nhiều bệnh ung bướu, chuyên sâu về khối u 
đặc, đặc biệt là ung thư vú, phụ khoa và ung thư gan.
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