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Học bổng Úc hỗ trợ sinh viên khúc xạ nhãn khoa có thành tích học tập xuất sắc 

Vào ngày 18 tháng 4 năm 2019, một sinh viên khúc xạ nhãn khoa có thành tích học tập xuất sắc của 

TP Hồ Chí Minh sẽ được nhận học bổng ghi nhận nỗ lực và cam kết với việc học chuyên ngành 

khúc xạ nhãn khoa. Học bổng được tài trợ bởi Chuyên viên khúc xạ nhãn khoa Úc, Ts. Tony Hanks 

và vợ ông, Bà Vicki Hanks, trao cho em Nguyễn Lan Viên, là sinh viên năm thứ 3 đang theo học 

chuyên ngành Khúc xạ Nhãn khoa và Khoa học thị giác tại trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. 

Câu chuyện của Nguyễn Lan Viên là về những nỗ lực và sự kiên định của em với sự ủng hộ của 

người mẹ lao động tần tảo. Lan Viên xuất thân từ một gia đình nghèo và cùng với chị gái của mình, 

được nuôi dạy bởi sự lao động vất vả của mẹ em, nguồn thu nhập duy nhất của gia đình. Viên nói “ 

Mặc dù gia đình khó khăn nhưng mẹ em đã xoay xở để nuôi chị em và em khôn lớn, và luôn cố 

gắng để chị em em được đi học. Mẹ em là nguồn động lực lớn cho em trong học tập và cuộc sống, 

em rất biết ơn mẹ em”  

Năm sau, năm 2020, Nguyễn Lan Viên sẽ tốt nghiệp và sẽ cùng với một nhóm, tuy nhỏ nhưng đang 

ngày càng lớn mạnh, sẽ là những thế hệ đầu tiên của đội ngũ chuyên viên khúc xạ nhãn khoa Việt 

Nam đang theo học tại trường ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch. 

Chương trình cử nhân khúc xạ nhãn khoa là sáng kiến chung giữa Viện Thị Giác Brien Holden, 

Trường Đại học Y Khoa Phạm Ngọc Thạch và Bệnh viện Mắt Thành phố Hồ Chí Minh. Đó là kết 

quả của một kế hoạch dài hạn nhằm giới thiệu ngành khúc xạ nhãn khoa cho Việt Nam, với mục 

tiêu chính là giảm bớt gánh nặng của tật khúc xạ không được chỉnh kính ở Việt Nam và phù hợp với 

Kế hoạch Chăm sóc mắt Quốc gia Việt Nam. 

Năm ngoái, 2018, đã tiếp nhận khóa cử nhân khúc xạ nhãn khoa được đào tạo tại Việt Nam tốt 

nghiệp và trở thành đội ngũ cán bộ chăm sóc mắt chuyên nghiệp, đem lại dịch vụ chăm sóc mắt cho 

người dân Việt Nam và những nhu cầu chăm sóc mắt chưa được đáp ứng. 

Ts. Tony Hanks và vợ, bà Vicki, hỗ trợ học bổng này hàng năm vì nghĩa cử cao đẹp này phù hợp 

với mục đích của họ là đem lại chất lượng chăm sóc mắt tốt nhất cho người dân, dù họ ở đâu. 

“Chúng tôi rất vui mừng vì có thể hỗ trợ các em sinh viên khúc xạ nhãn khoa Việt Nam bởi vì 

chúng tôi đã cam kết trong suốt 45 năm cho cộng đồng người dân Úc với việc cung cấp chất lượng 

chăm sóc mắt. Chúng tôi hy vọng rằng em Nguyễn Lan Viên sẽ nắm lấy cơ hội này,  sử dụng nguồn 

hỗ trợ để đạt được thành công của mình trong chuyên ngành khúc xạ nhãn khoa đang phát triển tại 

Việt Nam” ông nói. 



 

Năm năm trước, TS. Hanks Tiến sĩ Tony Hanks đã tham dự buổi lễ khai giảng Chương trình Khúc 

xạ Nhãn khoa nhằm hỗ trợ việc ghi danh đầu tiên của các em sinh viên khúc xạ nhãn khoa trên con 

đường tiên phong của họ tại Việt Nam. “ Tôi rất tự hào về những con người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết 

này đã tham gia vào chuyên ngành này như là đồng nghiệp của tôi. Nhưng tôi muốn làm rõ là: các 

bạn không chỉ “tham gia” mà các bạn phải thực sự xây dựng ngành nghề khúc xạ nhãn khoa từ 

những nền tảng đầu tiên. Mô tả công việc này là truyền cảm hứng là một cách nói giảm đi”, Ông 

nói. 

Bà Huỳnh Phương Ly, Trưởng đại diện của Viện Thị Giác tại Việt Nam cho biết, “Khúc xạ Nhãn 

khoa là ngành có tiềm năng phát triển rất lớn, có thể tạo ra nhiều sự thay đổi cần thiết ở Việt Nam. 

Tôi tin rằng ngành khúc xạ nhãn khoa có vai trò then chốt trong việc cải thiện sức khoẻ mắt của 

người dân Việt Nam. Hôm nay là một ngày lễ đặc biệt để vinh danh và hỗ trợ một trong những đại 

sứ tương lai của chúng ta cho một ngành khúc xạ nhãn khoa hoàn toàn mới được thành lập ở Việt 

Nam. Chúng tôi xin trân trọng biết ơn Tiến sỹ Tony Hanks vì sự chăm sóc, hỗ trợ và sự hào phóng 

của ông cho sự nghiệp phát triển ngành khúc xạ nhãn khoa ở Việt Nam". 

Cũng trong dịp này, tập thể Phân môn khúc xạ trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cùng Ban 

giám hiệu nhà trường và Viện thị giác Brien Holden xin được gửi lời tri ân sâu sắc đến những đóng 

góp của Thầy Trần Hoài Long trong suốt những năm qua. 

Bên cạnh đó, Phân môn Khúc xạ và nhà trường cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến Viện thị 

giác Brien Holden đã trao tặng những trang thiết bị mới giúp cho các bạn sinh viên cũng như giảng 

viên có điều kiện giảng dạy thực hành và học tập tốt hơn 
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