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Chúng tôi luôn ấp ủ về một mô hình 
có thể xoá bỏ những khoảng cách 
trong y tế, giảm áp lực cho các bệnh 
viện tuyến cuối tiếp nhận, đồng thời 
gia tăng cơ hội chăm sóc ban đầu cho 
nhiều người hơn. 

Đó phải là nơi có chuyên môn cao 
để chẩn đoán và can thiệp kịp thời 
những trường hợp khẩn cấp.

Đó phải là nơi mà mỗi nhân viên đều 
làm việc bằng thái độ tận tâm, chân 
thành để Khách hàng luôn có thể 
trông cậy khi cần. 

Đó phải là nơi có trang thiết bị hiện 
đại để không bỏ sót các dấu hiệu sớm 
của bệnh.

Với những suy nghĩ này, phòng khám 
EMS đầu tiên đã ra đời vào năm 2013 
tại thành phố Kagoshima, tỉnh Kyushu, 

THƯ  
NGỎ

Y TẾ
CHÂN CHÍNH

NHẬT BẢN
VÌ VIỆT NAM 
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Nhật Bản, tiên phong thực hiện mô 
hình cấp cứu 24/7 hoạt động suốt 
365 ngày trong năm. Không chỉ là 
một phòng khám đơn lẻ, EMS còn 
kết nối với nhiều bệnh viện để hỗ 
trợ Khách hàng tối đa trong trường 
hợp cần chuyển viện. Đồng thời, 
chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ 
tham vấn ý kiến y tế thứ hai (second 
opinion) nếu Khách hàng mong 
muốn kết nối với các bác sĩ chuyên 
môn cao trên khắp Nhật Bản. 

Cứ như vậy, EMS nhân rộng quy 
mô hoạt động ra khắp đất nước, 
tập trung nhiều ở những thành 
phố thưa dân nhằm giải quyết các 
khoảng trống về y tế nơi đây. Gần 
10 năm qua, các phòng khám EMS 
chưa bao giờ thôi sáng đèn, mỗi 
ngày đều nỗ lực nâng cao chất 

lượng chăm sóc sức khoẻ cộng 
đồng, dần trở thành hệ thống y 
tế được người dân tin tưởng và 
Chính phủ đánh giá cao.

Kết tinh những thành tựu đạt 
được từ EMS, chúng tôi mong 
muốn đưa mô hình y khoa đã 
thành công tại Nhật Bản đến 
Việt Nam với T-Matsuoka Medical 
Center. Bằng những tiềm lực sẵn 
có, chúng tôi hợp tác với các bác 
sĩ và bệnh viện ưu tú hàng đầu 
Nhật Bản để mang trải nghiệm 
khám chữa bệnh chân chính cho 
Khách hàng Việt Nam. 

Chúng tôi hứa nhất định sẽ góp 
phần dựng xây nên một hệ thống 
y khoa đáng tin cậy cho người 
dân Việt Nam!
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T-Matsuoka Medical Center là thương hiệu 
được đầu tư và vận hành bởi Tập đoàn Y tế 
Emergency Medical Service (EMS) Nhật Bản, 
mang đến trải nghiệm khám chữa bệnh chân 
chính để trở thành điểm tựa cho sức khỏe 
của Khách hàng.
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Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội - Trần Sỹ Thanh cho rằng, dự án mới 
của Tập đoàn EMS trên địa bàn Hà Nội đã đi đúng hướng, tin tưởng Trung 
tâm Y khoa sau khi khánh thành sẽ phục vụ hiệu quả nhu cầu người dân 
trong khám, chữa bệnh tổng quát, tầm soát ung thư, ứng dụng công 
nghệ tế bào gốc…

Không chỉ là một Trung tâm Y khoa tiêu chuẩn Nhật Bản, T-Matsuoka 
Medical Center còn là biểu tượng ngoại giao quan trọng về hợp tác y 
tế, nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Nhật Bản.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh hoan nghênh Tập đoàn EMS 
đầu tư và xây dựng T-Matsuoka Medical Center đầu tiên tại Hà Nội với 
tổng mức đầu tư lớn, cơ sở vật chất, trang thiết bị tiên tiến, góp phần thúc 
đẩy hợp tác y tế giữa hai nước cũng như tăng cường chất lượng khám 
chữa bệnh tại Việt Nam.

BIỂU TƯỢNG NGOẠI GIAO 
VIỆT NAM - NHẬT BẢN
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Ngài YAMADA TAKIO
Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền 

Nhật Bản tại Việt Nam

“Sự ra đời của T-Matsuoka 
Medical Center tại Hà Nội 

khẳng định cột mốc mới trong 
mối quan hệ ngoại giao gắn kết 

Việt Nam – Nhật Bản, 
nhất là về hợp tác y tế”.

Bà KATO KOKO
Cựu Cố vấn, trưởng Ban Thư 
ký Nội các của Cố Thủ tướng 
Shinzo Abe, Giám đốc Trung tâm 
Di sản Công nghiệp Nhật Bản

“T-Matsuoka Medical Center 
tại Hà Nội hiện đang có những 
trang thiết bị y tế hiện đại hơn 
nhiều cơ sở y tế ở Nhật Bản”.
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KIỂM TRA SỨC KHỎE MÔ HÌNH 
NINGEN DOCK

DỊCH VỤ

Được ví như con thuyền cần được bảo trì mỗi năm, sau hành trình dài 
đối mặt với sóng gió, sức khỏe con người cũng như vậy, luôn cần được 
tầm soát sức khỏe định kỳ để đảm bảo phát hiện rất sớm những dấu 
hiệu bất thường trong cơ thể trước khi có triệu chứng. Kiểm tra sức 
khỏe theo mô hình Ningen Dock nổi tiếng của Nhật Bản với 05 đặc 
điểm nổi bật:

 
giúp phát hiện sớm tới 500 hội chứng, bệnh lý, tiền bệnh lý đã có 
phương pháp kiểm soát và điều trị hiệu quả (số mặt bệnh theo FDA).

Kết quả cuối cùng sẽ được hội chẩn bởi hội đồng chuyên môn gồm các 
bác sĩ đầu ngành của Nhật Bản và Việt Nam, từ đó đưa ra tư vấn chuyên 
sâu, kiểm tra chi tiết nếu phát hiện dấu hiệu bất thường nguy hiểm, hội 
chẩn đa chuyên khoa sâu nếu có nghi ngờ ung thư. Không chỉ dừng 
lại ở việc thăm khám, chúng tôi đồng hành trong suốt quá trình theo 
dõi sức khỏe của Khách hàng, tư vấn các giải pháp chăm sóc sức khỏe 
chủ động dài hạn và lập kế hoạch sống khoa học để phòng tránh mọi 
nguy cơ bệnh tật.

Ningen Dock chính là TINH HOA Y HỌC DỰ PHÒNG của Nhật Bản 
và đang được triển khai bằng tất cả tấm lòng chân thành vì sức khỏe 
người Việt tại T-Matsuoka Medical Center.

TOÀN DIỆN - CHI TIẾT - CHUYÊN SÂU - HIỆU QUẢ - CHÍNH XÁC
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BÁC SĨ RIÊNG
Gia đình và Doanh nghiệp

• Bác sĩ riêng của gia đình tìm hiểu thể trạng và lối sống của các thành 
viên trong gia đình để đưa ra lộ trình chăm sóc sức khỏe chủ động phù 
hợp, xây dựng các thói quen lành mạnh nhằm giảm thiểu các rủi ro sức 
khỏe. Trường hợp khách hàng cần điều trị bệnh, bác sĩ riêng sẽ giám sát, 
đốc thúc để đạt hiệu quả tốt nhất.

• Bác sĩ riêng của Doanh nghiệp quản lý, tư vấn các vấn đề y tế phát sinh 
của Doanh nghiệp và nâng cao ý thức chủ động chăm sóc sức khỏe cho 
lãnh đạo và cán bộ nhân viên. Hoạt động này được xem như một chế 
độ phúc lợi lành mạnh, hướng tới xây dựng môi trường Doanh nghiệp 
lý tưởng.
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KHÁM BỆNH THEO YÊU CẦU
Khám với bác sĩ Nhật & chuyên gia
Tham vấn ý kiến y tế thứ hai (Second opinion)

Chúng tôi hiểu Khách hàng cần một sự lý giải thấu đáo, trung thực 
cho các triệu chứng của mình khi đến với T-Matsuoka Medical Center. 
Vì vậy, đội ngũ bác sĩ Nhật Bản và Việt Nam của chúng tôi dành nhiều 
thời gian để lắng nghe và tìm hiểu đến cùng vấn đề sức khỏe của 
từng Khách hàng để đưa ra đánh giá toàn diện. Trong trường hợp cần 
thiết, chúng tôi hỗ trợ Khách hàng thực hiện tham vấn ý kiến y tế thứ 
hai (second opinion) với đội ngũ bác sĩ tại mạng lưới gần 40 bệnh viện 
Đa khoa và Chuyên khoa tại Nhật Bản nhằm đảm bảo chẩn đoán có 
tính chính xác cao.
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Hiểu được trách nhiệm của doanh nghiệp đối với phúc lợi dành cho 
người lao động, dịch vụ khám sức khỏe doanh nghiệp của chúng 
tôi không chỉ dừng lại ở việc khám và chẩn đoán mà còn đồng hành 
cùng doanh nghiệp trong việc theo dõi, quản lý, tư vấn sức khỏe của 
lãnh đạo và cán bộ nhân viên. Chúng tôi sẽ tư vấn và thiết kế các 
chương trình khám thường niên theo nhu cầu, đảm bảo sự nghiêm 
ngặt trong mọi quy trình theo đúng tiêu chuẩn Nhật Bản để đáp ứng 
tiêu chuẩn cao của các tập đoàn quốc tế, công ty, doanh nghiệp…

KHÁM SỨC KHỎE DOANH NGHIỆP
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HỖ TRỢ KHÁM & ĐIỀU TRỊ  
TẠI NHẬT BẢN
Trong trường hợp cần thiết, chúng tôi hỗ trợ kết nối Khách hàng đến bệnh 
viện phù hợp với mạng lưới gần 40 bệnh viện Đa khoa và Chuyên khoa 
trên khắp Nhật Bản. Kết quả khám và cận lâm sàng tại T-Matsuoka Medical 
Center được các bệnh viện đối tác công nhận, do đó Khách hàng không 
cần phải đến Nhật Bản để thực hiện thăm khám lại. Những kết quả này là 
thông tin đầu vào đầy đủ, làm cơ sở để các bác sĩ Nhật Bản thiết lập phác 
đồ điều trị phù hợp trong thời gian sớm nhất.

Tại Nhật Bản, các trợ lý biên phiên dịch của chúng tôi luôn đồng hành cùng 
Khách hàng để quá trình khám chữa bệnh trở nên thuận lợi, không bị ảnh 
hưởng bởi rào cản ngôn ngữ.

Sau khi trở về Việt Nam, Khách hàng được theo dõi sức khoẻ thường xuyên 
tại T-Matsuoka Medical Center và kết nối với các bác sĩ tại Nhật Bản thông 
qua hệ thống telehealth.

Chuyên môn, dịch vụ và công nghệ chất lượng cao tại T-Matsuoka Medical 
Center giúp quá trình khám chữa bệnh tại Nhật Bản của Khách hàng trở 
nên tối ưu nhất về thời gian và chi phí.



16

CHUYÊN MÔN CHÂN CHÍNH
từ đội ngũ bác sĩ đầu ngành của Việt Nam 
và Nhật Bản

QUY TRÌNH CHUẨN NHẬT BẢN
không bỏ sót một bất thường nào dù là 
nhỏ nhất

CÔNG NGHỆ VÀ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ 
HIỆN ĐẠI TỪ NHẬT BẢN
được các bệnh viện hàng đầu tại Nhật 
công nhận kết quả
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HỘI ĐỒNG 
CHUYÊN MÔN
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TS.BS. MATSUOKA YOSHINORI 
• Chủ tịch Tập đoàn Y tế EMS Nhật Bản

• “Siêu bác sĩ” của Nhật Bản với 8 bằng 
chuyên môn y tế

GS. TS. BS. NGUYỄN LÂN VIỆT 
• Nhà giáo Nhân dân, Anh hùng Lao động

• Phó Chủ tịch Thường trực Hội Tim mạch Việt Nam

• Chủ tịch HĐCM Bảo vệ sức khỏe miền Bắc

• Nguyên Hiệu trưởng trường Đại học Y Hà Nội

• Nguyên Viện trưởng Viện Tim mạch Việt Nam

GS.TS.BS. NGUYỄN GIA BÌNH
• Chủ tịch Hội Hồi sức Cấp cứu và Chống độc Việt Nam

• Nguyên Trưởng khoa Hồi sức Tích cực Bệnh viện Bạch Mai

PGS.TS.BS. ĐINH THỊ THU HƯƠNG
• Nguyên Phó Viện trưởng Viện Tim mạch 
Việt Nam

• Nguyên Phó Chủ nhiệm bộ môn Tim mạch 
Đại học Y Hà Nội

• Giám đốc Phòng khám Cấp cứu 
Matsuoka thuộc Tập đoàn Y tế EMS 
Nhật Bản

• Bác sĩ Phòng khám Japan Green 
(Singapore)

BS. KEITA NODA
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QUY TRÌNH
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QUY TRÌNH CHUẨN NHẬT BẢN

Sự tỉ mỉ, cẩn trọng hơn mức bình thường là điều cần thiết 
với những lĩnh vực liên quan tới sức khoẻ con người. Vì vậy, 
chúng tôi luôn tuân thủ thực hiện nghiêm ngặt tất cả các 
bước trong quá trình thăm khám, kết hợp đa chuyên khoa 
sâu, dành nhiều thời gian suy xét tới cùng tình trạng sức 
khoẻ của Khách hàng để không bỏ sót dấu hiệu bất thường 
dù là nhỏ nhất và không lạm dụng chỉ định. 

Chúng tôi cũng hiểu rằng, khám chữa bệnh chưa bao giờ là 
một trải nghiệm thật sự dễ chịu. Những cảm xúc lo lắng, bối 
rối, lưỡng lự có thể khiến nhiều Khách hàng trì hoãn chuyến 
thăm khám sức khỏe của mình. Đặt mình vào cảm giác này, 
bác sĩ của chúng tôi sẽ dành nhiều thời gian hơn để lắng 
nghe và giải thích thấu đáo; Kỹ thuật viên và điều dưỡng 
phải vừa cẩn trọng, vừa nhẹ nhàng trong các thao tác để 
Khách hàng cảm thấy thoải mái; Đội ngũ chăm sóc Khách 
hàng hiểu rằng cần chú ý đến từng chi tiết nhỏ để Khách 
hàng biết rằng mình luôn được quan tâm.

Chúng tôi tin một quy trình tỉ mỉ, một dịch vụ chăm sóc y tế 
tận tâm, được thực hiện bằng tinh thần chân chính có thể 
tạo ra những sự thay đổi đáng giá bằng cả cuộc đời.



22

Hệ thống CT Scenaria View 

TRANG THIẾT BỊ Y TẾ HIỆN ĐẠI TỪ 
NHẬT BẢN

Vượt qua những công nghệ cũ, T-Matsuoka Medical Center ứng dụng 
phần mềm Synapse 3D cung cấp hình ảnh màu toàn diện và chi tiết các 
cơ quan trong cơ thể theo định dạng 3D, giúp các bác sĩ quan sát được 
tổn thương một cách chính xác. Cùng với đó, trí tuệ nhân tạo trong phần 
mềm còn có khả năng nhận dạng các điểm bất thường nhỏ nhất mà 
người đọc dễ bỏ qua, do đó hạn chế sai sót trong chẩn đoán và tăng khả 
năng phát hiện bệnh sớm để điều trị hiệu quả. 

Hệ thống MRI Echelon Smart

CÔNG NGHỆ
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CÔNG NGHỆ LƯU TRỮ 
& LƯU TRUYỀN HÌNH ẢNH THEO 
THỜI GIAN THỰC
T-Matsuoka Medical Center được đầu tư hệ thống PACS có khả năng 

lưu truyền hình ảnh trực tiếp với chất lượng hình ảnh tuyệt đối theo thời 

gian thực, đảm bảo thực hiện hiệu quả việc tham vấn ý kiến y tế thứ hai 

(second opinion) từ đội ngũ bác sĩ tại Nhật Bản. Nhờ đó, bác sĩ có thể 

yêu cầu các thao tác chụp chiếu phù hợp bất chấp khoảng cách địa lý 

trong trường hợp đặc biệt. 
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Máy đo độ loãng xương toàn thân Dexxum T QuanTum – OsteoSys

Máy X-Quang cao tần - Shimadzu

Hệ thống nội soi dạ dày, đại tràng CV 190 - Olympus
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Máy đo xơ vữa động mạch VS-2000

Máy chụp Mammography Hestia L - Genoray

Máy xét nghiệm sinh hóa Architect CI4100 - ABBOTT
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KHÔNG GIAN
Đặt trọng tâm gia tăng trải nghiệm của Khách hàng, không gian phòng 
khám được thiết kế và chăm chút đến từng chi tiết để mỗi lần đến 
T-Matsuoka Medical Center, Khách hàng đều cảm nhận được sự thoải 
mái mà quên đi lo lắng, bất an. Mỗi phòng chuyên khoa đều được thiết 
kế kín đáo, riêng tư giúp Khách hàng và bác sĩ thoải mái trao đổi về tình 
trạng sức khỏe. 

Thông qua những điểm nhấn mang phong cách của đất nước “mặt trời 
mọc” như núi Phú Sĩ, hoa anh đào trong sảnh chờ, hành lang, các phòng 
chẩn đoán hình ảnh... T-Matsuoka Medical Center cũng truyền tải được 
một phần tinh thần tận tâm phục vụ của người Nhật Bản ẩn giấu trong 
ngôn ngữ thiết kế không lời.
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Bệnh viện Đại học Y Hà Nội
Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn

Gần 40 bệnh viện Đa khoa và Chuyên khoa hàng 
đầu Việt Nam và Nhật Bản sẵn sàng tiếp nhận điều 
trị cho Khách hàng của T-Matsuoka Medical Center 
trong trường hợp cần chăm sóc y tế chuyên sâu. 

ĐỐI TÁC Y TẾ

TẠI NHẬT BẢN

TẠI VIỆT NAM

SẢN KHOA & NHI KHOA
• Trung tâm Y khoa - Hội Chữ Thập Đỏ Nhật Bản
• Trung tâm Y khoa Quốc tế Seiku
• Bệnh viện Trung ương Tenyoukai
• Bệnh viện Mitsui Kinen

TIM MẠCH
Bệnh viện Sakakibara Kinen

CHẤN THƯƠNG CHỈNH HÌNH PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
Tập đoàn Y tế Shishokai

NHA KHOA
Bệnh viện Nha khoa - Đại học Y khoa Tokyo

GAN
Bệnh viện Toranomon

TIẾT NIỆU
Bệnh viện Nimura
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TẦM SOÁT SỚM & ĐIỀU TRỊ UNG THƯ 
• Bệnh viện Nanpu

• Trung tâm điều trị liệu pháp Proton Quốc tế - Viện Y học 
Medipolis

• Bệnh viện Nghiên cứu Ung thư Ariake

• Bệnh viện Omori - Trung tâm Y khoa Đại học Toho

• Bệnh viện Komagome Thủ đô Tokyo

• Bệnh viện Trung ương - Trung tâm Nghiên cứu Ung thư 
Quốc gia

• Bệnh viện Trung ương Saiseikai, Tokyo

• Bệnh viện Chữ Thập Đỏ Musashino

• Bệnh viện Bokuto Thủ đô Tokyo

• Bệnh viện Đa khoa Tokyo

• Trung tâm Y khoa NHO Tokyo

• Bệnh viện Fuchu Thủ đô Tokyo

• Bệnh viện Quốc tế Seiruka

PHẪU THUẬT NGOẠI KHOA CÔNG NGHỆ CAO 
& CHĂM SÓC SAU PHẪU THUẬT
• Bệnh viện Yonemori

• Bệnh viện Thành phố Kagoshima

• Bệnh viện Đại học Y Jyosei Tokyo

• Bệnh viện Đại học Kyourin

• Bệnh viện Đại học Y Nhật Bản

• Bệnh viện Đại học Juntendo

BỆNH VIỆN NGHIÊN CỨU 
THUỘC TRƯỜNG ĐẠI HỌC
• Bệnh viện Đại học Tokyo
• Bệnh viện Đại học Jikei
• Bệnh viện Đại học Y Tokyo
• Bệnh viện Đại học Shouwa
• Bệnh viện Đại học Teikyo
• Bệnh viện Itabashi - Đại học Nhật Bản



30



31

Y TẾ
CHÂN CHÍNH

NHẬT BẢN
VÌ

VIỆT NAM



32

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI


