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Thời gian tư vấn
Trong tuần 9:30am – 6:30pm Thứ Bảy 9:30am – 4:30pm

Thời gian ăn trưa 12:30pm – 1:30pm

Tư vấn và đặt chỗ
E-mail kbjledaspm@gmail.com  
Homepage www.kbjledas.com

Tư vấn trực tuyến bằng tiếng Anh
Tel +82-70-4895-0639

Địa chỉ
Tầng 12 tòa nhà Young Kwang Book Store, 10
Seomyeonmunhwa-ro, Busanjin-gu, Busan-si

Chúng tôi cung cấp một dịch vụ đón khách.
Kim Byoung Joon Phòng Trung tâm khám chữa 

suy tĩnh mạch sử dụng công nghệ LEDAS 

Được đánh giá chỉ 
định là Cơ quan 
y tế Chữa bệnh 
cho người nước 
ngoài(KAHF)

Đã được chững nhận là Bệnh viện an toàn quốc tế bằng chứng 
nhận ‘JCI’ và ‘KAHF‘.

JCI Chứng nhận của Ủy 
ban đánh giá Y tế 

Quốc tế(JCI)

Được đánh giá chỉ 
định là Cơ quan y tế 

Chữa bệnh cho người 
nước ngoài(KAHF)

KAHF

Chăm sóc chuyên 
sâu để phòng 
ngừa tái phát

Môi trường phẫu 
thuật an toàn (hệ 

thống sạch vô 
trùng 24 giờ)

Bảo hành chăm 
sóc trọn đời

Kinh nghiệm 
thực hiện phẫu 

thuật trên 
13.000 ca

Dịch vụ tư vấn và 
phiên dịch(tiếng 
Anh, tiếng Trung, 

tiếng Nga)

Đội ngũ chăm 
sóc bao gồm 
100% y tá đã 

được cấp bằng
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ĐƯỢC THẾ GIỚI CÔNG NHẬN LÀ BỆNH 
VIỆN AN TOÀN

BỆNH VIỆN ĐẦU TIÊN VÀ DUY NHẤT CÓ CẢ 
CHỨNG NHẬN JCI VÀ KAHF

Tiêu chuẩn toàn cầu về điều trị suy tĩnh mạch

Chúng tôi muốn 
mang lại cho bạn 
đôi chân đẹp và 
khỏe mạnh.



Phòng làm thủ 
tục nhập viện

Phòng phẫu 
THUẬT

Track tập thể dục đi bộ Phòng nghỉ

Phòng tư vấn

Bàn tiếp đón

Track tập thể dục đi bộ

Phòng chờ

Phòng điều trị

Phòng nghỉ

Thế nào là LEDAS?

Thiết bị của bệnh viện Để làm hài lòng và đạt được kết quả điều trị tốt 
nhất cho bệnh nhân.

Thiết bị siêu âm 
hiện đại

Liệu pháp Laser 
không rạch+Liệu 

pháp tiêm

Chương trình 
phòng ngừa tái 

phát

PHẪU 
THUẬT XÂM 

LẤN TỐI 
THIỂU

BẢO HÀNH 
CHĂM SÓC 
TRỌN ĐỜI

CHUẨN ĐOÁN 
CHÍNH XÁC

Nếu cần thiết , chúng tôi có thể giúp liên kết với kịch vụ đặt khách 
sạn (gần bệnh viện), du lịch và mua sắm ở cửa hàng miễn thuế.

Có thể quản lý thời gian hiệu quả bằng chương trình nhập xuất viện trong ngày.

Có thể du lịch và mua sắm ngay trong ngày làm thủ thuật.

Điều phối viên phụ trách các bệnh nhân nước ngoài của chúng tôi sẽ giúp 
đỡ để bệnh nhân có thể tập trung vào điều trị trong thời gian ở Hàn Quốc. 

Các tính năng của trị liệu LEDAS

Hướng dẫn lịch trình du lịch chữa bệnh

Dịch vụ bệnh nhân nước ngoài

1 day

2 day

3～7 
day

Nhập cảnh

Nhập viện

Chương trình chống tái phát ( )

Kiểm tra

Du lịch

Phẫu thuật

Mua sắm

Xuất viện

Xuất cảnh Quay về nước
Theo dõi về sau

* Thời gian điều trị khác nhau tùy thuộc vào triệu chứng của bệnh nhân

Check-in khách sạn

Phòng phẫu thuật, Trung tâm làm thủ tục nhập viện11F

Trung tâm điều trị ngoại trú12F

“LEDAS” là phương pháp điều trị ứng dụng độc đáo của bác sĩ Kim Byoung 
Joon Trung tâm phẫu thuật lồng ngực sử dụng công nghệ LEDAS, phương 
pháp này chỉ bao gồm các ưu điểm của Liệu pháp Laser Endovenous (EVLT, 
EVLT, Endovenous Laser Therapy), Liệu pháp xơ hóa qua siêu âm (DGS, 
Duplex Guided Sclerotherapy) và liệu pháp xơ cứng ( SCT, Sclerotherapy). 
Chúng tôi hướng đến điều trị giãn tĩnh mạch mà không tái phát trong suốt 
quá trình ‘Chuẩn đoán- chăm sóc điều trị” thông qua phẫu thuật không 
rạch xâm lấn tối thiểu, đó là hướng đi của y học hiện đại.

●    Tốt nghiệp Đại học Y Trường Đại học 
Busan

●    Là chuyên gia trong Phẫu thuật lồng 
ngực Bệnh viện Đại học Quốc gia 
Busan

●    Hoàn thành khóa đào tạo Bác sĩ nội 
trú tại Khoa Phẫu thuật lồng ngực / 
Bác sĩ thực tập tại Bệnh viện Đại học 
Quốc gia Busan. 

●    Thạc sĩ Y khoa, Đại học Quốc gia 
Busan

●    Hoàn thành Chương trình Tiến sĩ Y 
khoa trường Đại học Y Đại học quốc 
gia Busan

●    Thành viên Hiệp hội phẫu thuật lồng 
ngực và tim mạch Hàn Quốc.

●    Thành viên chính thức của Hiệp hội 
tĩnh mạch Hàn Quốc

●     Giám đốc Chi nhánh Busan· Ulsan 
·Kyeongnam của Hiệp hội phẫu thuật 
lồng ngực và tim mạch Hàn Quốc

●    Ghi tên trong Marquis Who’s Who (Từ 
điển tiểu sử 3 người vĩ đại nhất thế 
giới)

●    Được chọn là Danh y Hàn Quốc (Med-
iTimes)

●    Trước đây ) Giáo sư ngoại trú Trường 
Đại học Y Đại học Quốc gia Busan.

Tư vấn của bác sĩ phẫu thuật lồng ngực
Viện trưởng

Byoung-joon Kim 


