
Theo trang web cơ sở dữ liệu toàn cầu năm 2020 "Numbeo" (Chỉ số 

Chăm sóc Sức khỏe)

Đài Loan đã giành được 4 chức vô địch liên tiếp về hệ thống y tế 

tổng thể, chuyên gia y tế, thiết bị, bác sĩ và giá cả.

Chất lượng y tế của Taiwan đã được công nhận trên toàn thế giới

Năm 2021, Đài Loan đứng thứ nhất, Hàn Quốc 

đứng thứ 2, Singapore đứng thứ 27



Đa dạng dịch vụ chăm sóc và bảo hiểm sức khỏe.



Điều trị y tế nổi bật: điều trị tim mạch, thay khớp, y học sinh sản, điều trị ung thư, phẫu thuật Da Vinci, tái tạo sọ mặt, kiểm tra sức khỏe, y học 
thẩm mỹ, điều trị tham quan

Quốc gia đầu tiên ở Châu Á thiết lập hệ thống đánh 
giá chất lượng

Tổng số 18 bệnh viện đã vượt qua đánh giá của tổ 
chức Quốc tế JCI tại Hoa Kỳ

Chi phí phẫu thuật ở Đài Loan chỉ bằng 1/5 ở Mỹ
và 1/6 ở Anh.

43 thiết bị chụp ảnh positron, 200 thiết bị cộng hưởng 
từ hạt nhân

Giới thiệu thiết bị trị liệu hạt y tế đầu tiên (2015)

Mỗi bệnh viện đều có cơ sở chăm sóc sức khỏe độc lập

Dịch vụ sức khỏe VIP (Đưa đón sân bay, phiên dịch...)

Y tế dự phòng, khám sức khỏe, chẩn đoán, điều trị bệnh

Mạng lưới y tế tích hợp y học cổ truyền Trung Quốc và y 
học phương Tây

Tỷ lệ sống sót cao nhất sau 5 năm đối với ghép gan từ 
người hiến tặng còn sống là 93,5%

Có đến 29,28 bác sĩ và 71,02 giường bệnh trên mỗi 10.000 
người



Dịch vụ đầy đủ, theo dõi và chăm sóc tích cực

• Theo kết quả khám sức khỏe khác nhau của từng 
khách hàng, nhân viên y tế chuyên nghiệp chủ 
động theo dõi và đưa ra các dịch vụ y tế theo dõi và 
đề xuất để bảo vệ sức khỏe cho từng khách hàng về 
mọi mặt.

• Nhóm chuyên gia tích hợp cung cấp các khuyến 
nghị kiểm tra sức khỏe tùy chỉnh dựa trên tình trạng 
sức khỏe và yêu cầu kiểm tra sức khỏe của từng 
khách hàng

Được hỗ trợ bởi các bệnh viện cấp trung 
tâm y tế

• Có đội ngũ chuyên gia bệnh viện, giám sát sức 
khỏe toàn thời gian và chuyên gia dinh dưỡng

• Sau khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ chuyên khoa sẽ 
giải thích báo cáo và chuyển tuyến khám bệnh 
hoặc tư vấn dinh dưỡng tùy theo tình trạng bệnh 
để dịch vụ hậu kiểm tra sức khỏe được hoàn 
thiện hơn.

Thiết bị kiểm tra hàng đầu, công nghệ

giúp đảm bảo quyền riêng tư và bí mật 

• Giới thiệu các thiết bị kiểm tra tiên tiến khác nhau 
và các công cụ chuyên nghiệp cần thiết để kiểm tra 
(MRI, CT, v.v.) để cung cấp kết quả kiểm tra chính 
xác

• Có hệ thống RFID, dựa trên bảo vệ quyền riêng tư 
và cho phép khách hàng hiểu quy trình kiểm tra

Các chuyên gia kiểm tra chất lượng cao để phục vụ 
bạn

• Tại đây có không gian khám sức khỏe độc lập và khám 
bệnh riêng biệt. Khu vực chờ kiểm tra sức khỏe rộng rãi, 
có tủ đựng đồ cá nhân độc quyền, ghế massage, khu máy 
tính, v.v.

• Toàn bộ quá trình kiểm tra sức khỏe đều do các giám sát 
viên, y tá chuyên nghiệp phụ trách và hướng dẫn nên 
khách hàng có thể yên tâm khám bệnh.

Chất lượng chăm sóc y tế ở Đài Loan đã làm cho nhiều Đài kiều cảm thấy yên tâm, và nhiều ngườicũng nhân cơ hội quay lại 
Đài Loan để “kiểm tra sức khỏe”.



Điều trị nha khoa

 Thiết bị y tế tiên tiến nhất
 Chi phí điều trị thấp

Y học thẩm mỹ

Các thiết bị y tế được trang bị tốt và tiên tiến

Dịch vụ y tế chuyên nghiệp, chu đáo

Giá cả tương đối thấp so với các nước tiên tiến khác

Skyvision hỗ trợ đặt lịch hẹn cho các dịch vụ làm 
đẹp y tế, điều trị nha khoa hoặc tham quan du lịch

Skyvision Assistance
Du lịch thẩm mỹ tại Đài Loan



1. Tư vấn khẩn cấp 24 giờ

Bệnh nhân gửi 
đăng ký

Bác sĩ xác nhận
và bắt đầu tư vấn

Hoàn thành 
tham vấn

Kết thúc 
ca này 

Hỗ trợ giới thiệu đến các 
bác sĩ chuyên khoa

2. Quy trình cuộc hẹn tư vấn thứ hai

Bệnh nhân đặt 
lịch hẹn

Bắt đầu tư vấnBác sĩ xác nhận lịch 
hẹn của bệnh nhân

Gửi báo cáo cuộc 
hẹn thứ hai sau khi 

tư vấn

6

3. Hợp tác tư vấn và hỗ trợ

病人
端

Phía Việt nam

Các bác sĩ

Tham vấn nhiều bên

Có thể hỗ trợ 2 ～ 8 người dùng vào phòng tư vấn ảo để tham vấn cùng 

một lúc

Chia sẻ màn hình

Người dùng có thể chọn chia sẻ màn hình hoặc chọn một cửa sổ duy nhất

>> Có màn hình phụ, tiện cho bác sĩ giải thích



Tiền tệ : Việt Nam đồng

Tử vong do tai nạn



DỊCH VỤ BẢO LÃNH VIỆN PHÍ
Khách hàng
tham gia bảo
hiểm Chăm
sóc sức khỏe
Cathay 2021
có thể tận
hưởng sự tiện
lợi của dịch
vụ này.

Khách hàng khám chữa 
bệnh tại bệnh viện hợp 
tác PCV Việt Nam

Khách hàng đăng ký với PCV
Khách hàng nhận kế hoạch 
điều trị và đăng ký visa chữa 
bệnh

Khách hàng có thể chữa 
bệnh tại 48 bệnh viện 
liên kết tại Đài Loan

Khách hàng chỉ phải 
thanh toán chi phí y tế 
nếu vượt quá quyền lợi
tối đa của sản phẩm bảo 
hiểm.

Khách hàng

Khách hàng cung 
cấp thông tin 

Kế hoạch điều trị

Thanh toán chi phí y tế trong giới hạn quyền 
lợi tối đa của sản phẩm bảo hiểm. Phần vượt 
quá là trách nhiệm của khách hàng

Chuyển giao 
thông tin 

Kế hoạch điều trị

Chi tiết điều trị

Chuyển giao 
thông tin 

Kế hoạch điều trị

Chi tiết điều trị



Khách hàng yêu cầu
với bộ phận chăm
sóc khách hàng của
Cathay Life Việt
Nam
(Cathay Life Việt
Nam cung cấp biểu
mẫu đăng ký khám
sức khỏe)

Khách hàng điền
vào phiếu đăng ký
khám sức khỏe và
gửi lại Cathay Life
Việt Nam

Sau khi lịch hẹn
khám sức khỏe
được thiết lập,
Trung tâm chăm
sóc sức khỏe sẽ
phản hồi tình trạng
đặt chỗ của khách
VIP của Cathay Life
Việt Nam qua thư

Khách hàng đến trung
tâm chăm sóc sức
khỏe tại Đài Loan để
khám sức khỏe
(Khách hàng có thể
chọn các trung tâm
tại 4 quận Dunnan,
Neihu, Hsinchu hoặc
Tainan)

Khách hàng thanh
toán chi phí
(Tận hưởng mức giá
ưu đãi giảm 5%)

DỊCH VỤ KHÁM SỨC KHỎE TẠI ĐÀI LOAN

Dịch vụ khám
sức khỏe tại
Đài Loan.



Khách hàng đăng
ký với Cathay Life
Việt Nam

Cathay Life Việt
Nam chuyển thông
tin cho Sky Vision
Assistance

Sky Vision Assistance
sẽ xác nhận các yêu
cầu thông qua điện
thoại, thư và cung
cấp thông tin chi phí

Tận hưởng chuyến
đi với sự phục vụ
của Sky Vision
Assistance.

Khách hàng
thanh toán
cho Sky Vision
Assistance

Khách hàng có
thể tận hưởng
chuyến đi với
hành trình được
lên kế hoạch và
đặt vé bởi Sky
Vision Assistant

DỊCH VỤ DU LỊCH CHỮA BỆNH

Các dịch vụ di chuyển được cung cấp bởi Sky Vision Assistance:
- Đội bay chuyên nghiệp và máy bay đặc biệt, cung cấp trải nghiệm máy bay VIP tùy chỉnh
- Dịch vụ tư vấn du lịch miễn phí (thông tin thu hút khách du lịch địa phương, hành trình du lịch, 
thông tin thuê khách sạn / xe hơi và tư vấn đặt vé nhà hàng / buổi hòa nhạc / thi đấu thể thao)
- Sắp xếp đặt vé nhà hàng / buổi hòa nhạc / thi đấu thể thao


