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ngực quý vị, mà nó có thể gây ra khó chịu trong vài giây. nếu quý vị cảm thấy không dễ 
chịu, hãy nói ngay cho kỹ thuật viên. Chụp x-quang tuyến vụ định kỳ thường mất khoảng 
30 phút cho mỗi lần chụp. 

Mong đợi những gì sau khi chụp X-quang tuyến vú
Sau khi chụp x-quang xong, kỹ thuật viên sẽ kiểm tra chất lượng của hình ảnh. nếu hình 
x-quang  không tốt bỡi  lý do kỹ thuật, quý vị có thể phải lặp lại phần kiểm tra này. Một 
bác sĩ được huấn luyện trong việc đọc hình x-quang, được gọi là nhà chuẩn đoán hình 
ảnh, sẽ đọc chụp x-quang tuyến vú. người chuẩn đoán hình ảnh sẽ nhìn vào hình x-
quang để tìm các dấu hiệu sớm của ung thư ngực hoặc các dấu hiệu bất thường khác và 
sẽ báo cáo  kết quả cho bác sĩ của quý vị. Tại Hoa Kỳ, luật liên bang yêu cầu các cơ sở 
chụp x-quang tuyến vú gửi kết quả  đến quý vị trong vòng 30 ngày. Hãy liên hệ với bác 
sĩ của quý vị hoặc cơ sở chụp x-quang tuyến vú để gửi kết quả đến quý vị trong vòng 30 
ngày. liên lạc với bác sĩ của quý vị hoặc cơ sở chụp x-quang tuyến vú nếu quý vị không 
nhận một bản báo cáo kết quả của mình trong vòng 30 ngày. 

Quý vị chuẩn bị như thế nào cho cuộc chụp X-quang tuyến vú?
Dưới đây là một số hướng dẫn chung từ oWH theo sau:
- nếu quý vị vẫn còn chu kỳ kinh nguyệt, ngực quý vị có thể mềm hoặc sưng lên một 
tuần trước thời kỳ kinh nguyệt của quý vị. Cố gắng tránh có cuộc hẹn chụp quang tuyến 
vú trong suốt thời gian này để tránh thêm khó chịu. 
- nếu quý vị có bơm vú, hãy nói với bác sĩ của quý vị hoặc cơ sở chụp x-quang tuyến vú 
trước khi lấy hẹn . 
- Thông báo cho cơ sở nếu quý vị có bất kỳ các khuyết tật thể chất nào mà làm cho quý 
vị khó khăn để đứng lên, ngồi dậy, nâng cánh tay, hoặc tự mặt đồ. 
- Mặc áo sơ mi với quần dài, quần ngắn, hoặc váy. điều này sẽ cho phép quý vị dễ dàng 
cởi quần áo từ phần thắt lưng trở lên. 
- Không nên dùng bất kỳ nước hoa, kem dưỡng da, chất khử mùi, hoặc phấn bôi dưới 
cánh tay vào ngày chụp quang tuyến vú. điều này có thể gây ra bóng mờ trên hình x-
quang.
- nói với nhân viên tại phòng khám về cách họ sẽ xử lý các vấn đề khiêm tốn mà quý vị 
có thể có do tôn giáo của mình. 
- nếu quý vị đi đến một phòng khám mới và đã có chụp x-quang tuyến vú trong thời gian 
qua, hãy mang các hình x-quang trước đây đến cuộc hẹn của mình vì vậy hình có thể 
được so sánh với các hình x-quang mới. 
Thường xuyên  chụp x-quang tuyến vú có thể làm tăng các cơ hội phát hiện sớm về 
ung thư vú , khi  có thể chữa trị dễ dàng hơn. Cơ quan Sáng kiến y tế người Mỹ gốc á 
(aaHi), một phần của Bộ y tế và Dịch vụ y tế và Sức khỏe Quận Montgomery, khuyến 
khích quý vị liên lạc với bác sĩ gia đình nếu quý vị ở độ tuổi 40 đển 70 để thảo luận về 
ung thư ngực và chụp x-quang tuyến vú. nếu quý vị là một cư dân Quận Montgomery có 
thu nhập thấp và không có bảo hiểm sức khỏe, quý vị có thể liên lạc Phòng khám Chăm 
sóc của Quận Montgomery qua MC311 bằng cách gọi 240-777-0311. 


