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Các Kiểm Tra Sàng Lọc Bệnh Ung Thư Vú Giúp Cứu Tính Mạng   

Các kiểm tra sàng lọc bệnh ung 
thư vú có thể giúp phát hiện bệnh 
ung thư trước khi bệnh nhân có 
bất cứ triệu chứng nào. Bệnh ung 
thư được phát hiện càng sớm, 
càng dễ điều trị. Bác sĩ có thể phát 
hiện sớm bệnh ung thư vú bằng 
cách chụp quang tuyến vú. 

Quang tuyến vú là một hình chụp 
vú bằng X-quang. Quang tuyến vú 
là cách tốt nhất để phát hiện sớm 
bệnh ung thư vú và trước khi nó 
đủ lớn để cảm thấy được hoặc 
gây ra những triệu chứng. 

Trong lần khám sức khỏe, nhà 
cung cấp chăm sóc sức khỏe của 
quý vị cũng có thể kiểm tra vú để 
xem có khối u và những thay đổi 
khác không. 

Nhận biết về vú của quý vị. Biết 
hình dạng và cảm giác bình 
thường của vú. Cho bác sĩ của quý 
vị biết nếu quý vị nhìn thấy hay 
cảm giác có thay đổi nào. 

Nói chuyện với bác sĩ của quý vị 
về thời điểm bắt đầu kiểm tra 
sàng lọc bệnh ung thư vú và mức 
độ thường xuyên mà quý vị cần 

chụp quang tuyến vú, đặc biệt 
nếu quý vị có nguy cơ cao (như 
tiền sử gia đình hay cá nhân mắc 
bệnh ung thư vú hay bệnh ung 
thư khác). 

Một số dấu hiệu và/hoặc triệu 
chứng cảnh báo của bệnh ung 
thư vú bao gồm:  

 Cục bướu, khối u hay chỗ 
sưng lên ở ngực hay dưới 
nách; 

 Thay đổi về kích thước hay 
hình dạng của vú;  

 Thay đổi về kết cấu và 
màu da (trũng xuống, co 
dúm lại, ửng đỏ, da tróc 
vảy hay dày lên) ở vú hay 
núm vú;  

 Núm vú bị co rút hay tụt 
vào trong;  

 Núm vú tiết dịch; và/hoặc  

 Đau vú. 
 

Xin lưu ý rằng những dấu hiệu 
và/hoặc triệu chứng cảnh báo này có 
thể xảy ra với những tình trạng khác, 
không phải bệnh ung thư vú.   
 
 

Quý Vị Có Thể Đủ Điều Kiện Được 
Kiểm Tra Sàng Lọc Bệnh Ung Thư 
Vú MIỄN PHÍ nếu Quý Vị: 

 
 Từ 40 tuổi trở lên 
 Có thu nhập thấp 
 Không có bảo hiểm hay có 

bảo hiểm giới hạn 
 Sống tại California 

 
 Hãy Gọi Cho Chúng Tôi Hôm Nay! 

Để biết xem quý vị có đủ điều kiện với 
Every Woman Counts Program 
(Chương Trình Mọi Phụ Nữ Đều Được 
Quan Tâm), xin gọi 1-800-511-2300. 

 

Để biết thêm thông tin, vui lòng truy 
cập:dhcs.ca.gov/EWC 
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