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Hiện nay, làn sóng khách du lịch đến Việt Nam vừa thưởng
thức cảnh đẹp, vừa đi chữa răng trở nên tăng vọt. Nguyên
nhân chính xuất phát từ chi phí chữa trị răng miệng ở Việt
Nam rẻ hơn nhiều so với các nước trong khu vực và trên thế
giới. Đây được xem là tín hiệu đáng mừng cho ngành nha
khoa Việt Nam thời đại mới.

Mỗi năm, hàng nghìn người nước ngoài
sang Việt Nam chữa răng

Du lịch nha khoa là một hình thức khá phổ biến tại những nước
Châu Á như Singapore, Thái Lan, Malaysia… và chỉ là một phần
của thị trường du lịch chữa bệnh toàn cầu có tốc độ tăng trưởng
khoảng 15%/năm, ước đạt 143,8% tỷ USD vào năm 2020.

Trong khi Singapore nổi tiếng về điều trị ung thư, Hàn Quốc, Thái
Lan nổi tiếng về phẫu thuật thẩm mỹ, thay đổi giới tính thì nha
khoa là 1 trong 5 loại hình du lịch y tế được Thành phố Hồ Chí
Minh, Hà Nội chọn làm mũi nhọn để phát triển kinh tế. Theo



nhiều nghiên cứu, làm răng tại Việt Nam có chí phí thấp hơn 3-
10 lần. So với Thái Lan, vốn cũng nổi tiếng về du lịch nha khoa,
giá tại Việt Nam vẫn thấp hơn 30%. Hoàn tất 1 chiếc răng sứ ở
Việt Nam tốn từ 60-300 USD (khoảng 1,4-6,8 triệu đồng), thì ở
nước ngoài lại đắt gấp 5 lần. Gói thiết kế nụ cười (design smile)
làm tại Việt Nam khoảng 200 triệu đồng (khoảng 8.800 USD), thì
ở Canada từ 50.000 USD trở lên. Sự chênh lệch này đến từ chi phí
đào tạo nha sĩ, giá vật liệu, chi phí nhân công.

Hội thảo nha khoa du lịch tại Việt Nam

Đánh giá về triển vọng du lịch nha khoa ở Việt Nam, GS-TS Trịnh
Đình Hải – Chủ tịch Hội Răng Hàm mặt Việt Nam, Giám đốc BV
RHM Trung ương Hà Nội cho rằng: ““Tiềm năng phát triển rất
lớn, vì các bác sĩ Việt Nam có tay nghề cao. Mỗi năm, hàng trăm
lượt bác sĩ được BV cử ra nước ngoài học tập. Chỗ nào có kỹ thuật
mới, tiên tiến nhất thế giới là chúng tôi đến học. Vì vậy, trình độ
của bác sĩ răng hàm mặt Việt Nam không xa so với các nước tiên
tiến trên thế giới, thậm chí chúng tôi đi trước các nước trong khu



vực cả chục năm. Nhưng lương của bác sĩ răng hàm mặt không
cao như các nước khác nên giá dịch vụ rất thấp”.

Theo nhiều thống kê, hàng năm, có hàng nghìn người nước
ngoài sang Việt Nam để chữa răng, con số lên đến 100.000 bệnh
nhân và tổng chi phí thu được khoảng 150 triệu USD Tổng
doanh thu của nhóm du lịch chữa bệnh khoảng 1 tỷ USD. Cũng
theo dự báo trong ngành thì số lượng khách du lịch tới Việt Nam
chữa răng sẽ tăng đến 250% trong vòng 5 năm tới. Việt Nam là
quốc gia có chi phí khám chữa răng có khả năng cạnh tranh cao
khi chi phí thấp hơn khoảng 50%, nhưng chất lượng dịch vụ và
tay nghề chuyên môn của bác sĩ, thiết bị kỹ thuật hiện đại gần
như tương đương với các nước phát triển trong khu vực và thế
giới.

Theo GS Trịnh Đình Hải, để phát triển du lịch nha khoa, các bác sĩ
nha khoa phải chuẩn bị điều kiện, hành trang thật tốt để đón
nhận những bệnh nhân nước ngoài. Đầu tiên phải có ngoại ngữ
tốt, thứ 2 cơ sở vật chất phải khang trang, sạch đẹp, thì mới có
thể thu hút được những khách hàng nước ngoài có yêu cầu cao.

Nha khoa học đường có đi vào ngõ cụt?

Trong buổi Hội nghị Khoa học và Triển lãm Răng Hàm Mặt diễn
ra tại Hà Nội hôm 22/8, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ
Trương Hòa Bình đã tới dự Lễ khai mạc Hội nghị Khoa học và
Triển lãm Răng Hàm Mặt Quốc tế VIDEC lần thứ 11. Đáng chú ý



hơn, lần đầu tiên vấn đề điều chỉnh “Nha học đường” được đưa
ra bàn luận tại đàn VIDEC, với sự tham gia của các chuyên gia
đến từ nhiều nước trong khu vực và trên thế giới. Sau 30 năm
hoạt động, chương trình nha khoa học đường hiện nay không
đạt hiệu quả.

Nha khoa học đường vẫn đang là dấu chấm hỏi lớn của ngành nha khoa Việt

GS-TS Trịnh Đình Hải – Chủ tịch Hội Răng Hàm mặt Việt Nam –
Giám đốc BV RHM Trung ương HN cho biết: Sau 30 năm, mới chỉ
15-20% trẻ em được hưởng, đây vẫn là con số quá thấp. 

ViDental – Đơn vị tiên phong mang tới
hướng đi khác biệt cho nha khoa học
đường



Trung Tâm Niềng Răng, Chỉnh Nha Trẻ Em – Vidental Kid từ
những ngày đầu thành lập đã thực hiện tôn chỉ TẬN TÂM, với
mong muốn trở thành địa chỉ nha khoa lý tưởng chăm sóc răng
miệng toàn diện cho trẻ.

Theo các chuyên gia ViDental, để giáo dục sức khỏe răng miệng
tốt nhất cho trẻ em thì nên thực hiện ngay từ những ngày đầu
trẻ đến trường. Học đường chính là nơi trẻ em sẽ được giáo viên
hướng dẫn về cách chăm sóc răng miệng và dần tạo thành
những thói quen tốt cho trẻ mỗi ngày. Khi trẻ đã biết cách chăm
sóc răng miệng thì nguy cơ mắc các bệnh lý răng miệng sẽ thấp
hơn rất nhiều. Đây cũng chính là lý do khiến ViDental Kid luôn
chú trọng đến nha khoa học đường nhằm giúp thế hệ tương lai
của đất nước được chăm sóc răng miệng tốt nhất.

Trong khi nha khoa học đường chưa thực sự được chính quyền
hay các cơ quan ban ngành quan tâm và đầu tư thì Viện Nha
khoa ViDental đã sớm nhận thức tầm quan trọng của nha khoa
học đường trong thời buổi hiện nay. Đây là một trong những
cách giáo dục hiệu quả nhất để trẻ em biết cách chăm sóc răng
miệng và hạn chế nguy cơ mắc các bệnh lý răng miệng. Chính
bởi vậy, ViDental mang đến chương trình nha khoa học được với
những lợi ích thiết thực và giúp trẻ tự tin, vững bước hơn trong
quá trình trưởng thành. Nhiệm vụ chính của nha khoa học
đường như sau:

Công tác giáo dục nha khoa học đường là nhiệm vụ hàng đầu
trong công tác phòng bệnh răng miệng cho học sinh tại

https://videntalkid.com/


trường học, đưa giáo dục sức khỏe răng miệng vào chương
trình học mỗi ngày. Giúp các em học sinh có thể nắm bắt
nhanh chóng từ việc giảng dạy của giáo viên như thông qua
hình ảnh, video, các trò chơi bổ ích,….và biết được việc chăm
sóc răng miệng rất quan trọng. 

Giúp bất kỳ trẻ em nào cũng được tiếp cận với các biện pháp
chăm sóc răng miệng thông qua báo chí, truyền thanh, truyền
hình,…..không phân biệt tầng lớp xã hội, kinh tế, văn hóa. Với
cách này trẻ em dù ở bất cứ vùng miền nào cũng có thể nhanh
chóng thay đổi thói quen chăm sóc răng miệng chưa đúng
cách và biết cách chăm sóc răng miệng đúng đắn hơn. 

Trung Tâm Niềng Răng, Chỉnh Nha Trẻ Em – Vidental Kid sau khi
thống kê được tình trạng sâu răng của trẻn em Việt Nam được
xếp vào loại cao nhất thế giới và số trẻ em mắc bệnh cao hơn ở
khu vực thành phố, đô thị đã quyết định đẩy mạnh triển khai nha
khoa học đường theo hướng mới, kết hợp kỹ năng mềm từ đội
ngũ bác sĩ, công nghệ nha khoa hiện đại để đem đến những
chiến dịch hiệu quả hơn cho nha khoa học đường, giúp hàng
ngàn trẻ em được giáo dục đạt chuẩn Quốc tế trong quá trình
chăm sóc răng miệng.



ViDental là địa chỉ nha khoa cho mọi gia đình Việt

ViDental Kid sẽ đưa ra các biện pháp phòng tránh răng miệng
trước tiên, thay vì đưa ra cách điều trị như thế nào cho hiệu quả
đối với trẻ. Việc dự phòng tốt thì trẻ em có thể giữ được hàm
răng tốt suốt đời, giảm được gánh nặng y tế cho gia đình và xã
hội. Hướng dẫn các bậc phụ huynh nên đưa con đến cơ sở nha
khoa để khám định kỳ, phát hiện sớm, điều trị ngay giai đoạn
đầu để có thể giữ được hàm răng tốt. Dưới đây là các biện pháp
cụ thể mà ViDental Kid đã và đang làm, mang lại hiệu quả vượt
bậc tính đến thời điểm hiện tại:

Tăng cường truyền thông giáo dục: Nâng cao hiểu biết của
trẻ về sức khỏe răng miệng như hướng dẫn chăm sóc răng
miệng, hướng dẫn chế độ ăn và sử dụng fluor. Các thông tin
này được truyền tải qua các buổi nói chuyện, chiếu video, các
hình ảnh minh họa, phát tờ rơi cho học sinh và kết hợp với
hướng dẫn từ thầy cô. Đồng thời, nâng cao ý thức của phụ



huynh trong các buổi họp lớp, giúp các bố mẹ biết cách hướng
dẫn trẻ chăm sóc răng miệng mỗi ngày. 

Tư vấn chế độ ăn uống hợp lý: Tăng cường bổ sung canxi và
vitamin trong bữa ăn. Hạn chế sử dụng đường, đặc biệt các
loại bánh kẹo bày bán ở ngoài trường học. Không ăn các loại
thức ăn quá nóng, quá lạnh, quá cứng, quá chua. 

Liên hệ với nhà trường để tập huấn: Vào mỗi buổi chào cờ
đầu tuần, nhắc nhở cho học sinh toàn trường về chăm sóc răng
miệng, tác hại của bệnh răng miệng và cách phòng chống
được treo tại sân trường. Tại trường học các em sẽ được phát
các bảng in màu thời khóa biểu học tập có lồng ghép các hình
ảnh và nội dung về bệnh răng miệng. Các thời khóa biểu, các
tờ tuyên truyền chăm sóc răng miệng cũng được các em treo ở
góc học tập. Phát thưởng cho các học sinh có kết quả tốt sau
khi đánh giá mỗi tháng. 

Tập huấn cho giáo viên và cán bộ phụ trách y tế: Trung tâm
Nha khoa trẻ em ViDental Kid sẽ tập trung tập huấn về các
kiến thức về bệnh răng miệng, về các phương pháp chải răng
đúng cách, tầm quan trọng của việc súc miệng với fluor trong
phòng bệnh sâu răng, các kỹ năng truyền thông giáo dục sức
khỏe, …..Từ đó, hình thành một mạng lưới cán bộ truyền thông
giáo dục sức khỏe răng miệng đủ khả năng thực hiện các hoạt
động truyền thông tại học đường. 

Với những đột phá đến từ công nghệ, trang thiết bị nha khoa
cùng đội ngũ bác sĩ, chuyên gia hàng chục năm trong ngành,



ViDental tự hào là đơn vị tiên phong khi mang đến sự khác biệt
cho nền nha khoa học đường, xóa bỏ những cách tuyên truyền
truyền thống, khơi gợi sự hứng thú từ trẻ để việc tiếp thu và áp
dụng trở nên hiệu quả hơn.

ViDental trở thành đơn vị đầu tàu khi thu hút hàng nghìn du
khách nước ngoài điều trị nha khoa đồng thời thực hiện nha
khoa học đường hiệu quả tại Việt Nam. Với những ưu điểm nổi
bật, ViDental trở thành địa điểm nha khoa lý tưởng cho cộng
đồng Việt, du khách nước ngoài với mọi thế hệ.

Để tìm hiểu thêm thông tin về Viện Nghiên cứu và Ứng dụng
Công nghệ Nha khoa Việt Nam, vui lòng xem thêm tại:

Website: https://vidental.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/vidental.vn 

>>> Các hoạt động, sự kiện nổi bật của Viện Nha khoa
ViDental:
https://viennhakhoa.org/vien-nha-khoa-vidental-dan-dau-
trong-nghien-cuu-va-ung-dung-cong-nghe-nha-khoa-
5787.html
https://videntalcare.com/nieng-rang-tham-my-vidental-
4241.html
https://wikinhakhoa.com/vien-nieng-rang-tham-my-quoc-te-
vidental-chinh-nha-cong-nghe-cao-hien-dai.html
https://videntalcare.com/nha-khoa-vidental-kid-dia-chi-nieng-
rang-chinh-nha-tre-em-uy-tin-chat-luong-4982.html
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https://videntalcare.com/nha-khoa-vidental-kid-dia-chi-nieng-rang-chinh-nha-tre-em-uy-tin-chat-luong-4982.html


https://videntalkid.com/chuong-trinh-ngay-hoi-cham-soc-suc-
khoe-rang-mieng-hoc-duong-kien-tao-nu-cuoi-tiep-buoc-
tuong-lai-8736.html
https://videntalcare.com/nha-khoa-vidental-dan-dau-trong-
nghien-cuu-va-ung-dung-cong-nghe-4971.html
https://videntalkid.com/vien-nha-khoa-vidental-trung-tam-
trong-rang-phuc-hinh-tham-my-hang-dau-viet-nam-8667.html
https://videntalkid.com/trung-tam-kham-dieu-tri-benh-rang-
mieng-hang-dau-viet-nam-nha-khoa-vidental-care-8690.html
https://attachment.vnecdn.net/document/2022/07/19/15/vien-
nieng-rang-tham-my-quoc-te-vidental-1-1658220820.pdf
https://viennhakhoathammy.com/nha-khoa-vidental-care-
trung-tam-kham-dieu-tri-benh-rang-mieng-hang-dau-viet-
nam-9132.html
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