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Chụp x-quang Tuyến vú

Theo Văn phòng về Sức khỏe Phụ nữ (oWH), Bộ y tế và Dịch vụ nhân 
sinh Hoa Kỳ, ung thư vú là mối đe dọa sức khoẻ cho tất cả phụ nữ. Cụ 

thể hơn, Viện ung thư Quốc gia báo cáo rằng ung thư vú là loại bịnh phổ biến nhất trong 
số các phụ nữ người Hàn Quốc, Trung Quốc, Phi luật Tân, và nhật Bản tại Hoa Kỳ. Tuy 
nhiên, phụ nữ người Mỹ gốc á là những người ít có khả năng để chụp x-quang tuyến vú 
so với những phụ nữ khác tại Hoa Kỳ. Chụp x-quang tuyến vú là rất quan trọng bởi vì 
chúng đóng một vai trò chủ chốt trong việc phát hiện ung thư vú sớm. Tìm thấy ung thư 
vú ở giai đoạn đầu có thể cải tiến cho các cơ hội điều trị thành công hơn.

Chụp X-quang tuyến vú là gì? 
Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Bệnh tật (CDC), một chụp quang tuyến vú là 
một chụp hình x-quang của vú. Các bác sĩ sử dụng chụp x-quang tuyến vú để tìm kiếm 
các dấu hiệu của ung thư vú. Chụp x-quang tuyến vú hiện nay là phương pháp kiểm tra 
hiệu quả nhất để phát hiện ung thư vú sớm. Tự kiểm tra ngực hằng tháng và được bác 
sĩ khám vẫn là điều quan trọng. nhưng chụp x-quang tuyến vú cho phép bác sĩ nhìn 
thấy các thay đỗi trong các mô vú mà có thể không cảm nhận trong một buổi khám cơ 
thể tổng quát. 

Khi nào quý vị nên có một X-chụp quang tuyến vú?
Văn phòng nhiệm vụ Phòng ngừa Hoa Kỳ đề nghị rằng phụ nữ trong độ tuổi từ 50 đến 
74 nên  chụp x-quang tuyến vú hai năm một lần. Tuy nhiên, hãy nói chuyện với bác sĩ 
nếu quý vị có tiền sử gia đình có ung thư vú hoặc nếu quý vị gặp bất cứ thay đổi ở ngực 
của mình, bao gồm nhưng không giới hạn đến: khối u, đau ở vú, bề mặt da bất thường, 
núm vú dầy lên, hoặc núm vú có nước dịch chãy. Trong các tình huống này, kiểm tra 
chụp x-quang tuyến vú có thể cần thiết ở độ tuổi sớm hơn hoặc thường xuyên hơn. 

Mong đợi những gì trong suốt chụp X-quang tuyến vú
Trong suốt quá trình chụp hình, quý vị sẽ được yêu cầu đứng trước một máy x-quang 
được thiết kế đặc biệt cho chụp x-quang tuyến vú. ngực của quý vị sẽ được đặt, cùng 
một lúc, giữa một tấm x-quang và một 
tấm nhựa. những tấm này sẽ nhấn vào 
ngực của quý vị để làm phẳng các mô 
vì thế có thể chụp nhiều hình x-quang. 
Trong suốt quá trình chụp x-quang tuyến 
vú, quý vị sẽ cảm thấy áp lực nhẹ trên 


