Finding breast cancer early:
A guide to breast health
Vietnamese

Phát hiện sớm ung thư nhũ hoa:
Hướng dẫn về sức khỏe nhũ hoa
Nhiều trường hợp ung thư nhũ hoa được
chính đương sự hoặc bác sĩ của cô ấy phát
hiện sau khi nhận thấy nhũ hoa thay đổi.

Hiện nay ngày càng có thêm nhiều phụ
nữ vượt qua được ung thư nhũ hoa.
Đó là nhờ ung thư nhũ hoa được phát
hiện sớm hơn và có các cách điều trị
tốt hơn.

Không có cách kiểm tra nhũ hoa nào là đúng
hay là sai. Điều quan trọng là tìm ra một cách
phù hợp với quý vị.

Tuy vậy, đây vẫn là dạng ung thư phổ
biến nhất đối với phụ nữ Úc. Mỗi năm
có khoảng 12.000 phụ nữ được chẩn
đoán là bị ung thư nhũ hoa.

Chúng tôi đề nghị:


Trong tập hướng dẫn về sức khỏe nhũ
hoa này, chúng tôi đề nghị:



1. Tìm hiểu về dáng vẻ và cảm giác bình
thường của nhũ hoa.


2. Đi gặp bác sĩ nếu quý vị nhận thấy có
bất kỳ thay đổi bất thường nào.



3. Dùng chương trình nhũ đồ miễn phí tại
BreastScreen (Xét nghiệm Nhũ hoa)
cứ hai năm một lần nếu quý vị trong
độ tuổi từ 50 tới 69.

Soi gương để tìm hiểu dáng vẻ bình
thường của nhũ hoa của quý vị.
Làm quen với cảm giác về nhũ hoa vào
những thời điểm khác nhau trong
tháng. Quý vị có thể dễ cảm nhận nhất
khi đang tắm vòi sen hoặc tắm bồn,
nằm trên giường hoặc mặc quần áo.
Cảm nhận toàn bộ nhũ hoa, từ xương
đòn xuống qua cả ngấn dưới của áo
ngực cũng như phần nách.
Dùng mặt trong của những ngón tay
cảm nhận nhũ hoa một cách nhẹ nhàng
rồi sau đó ép mạnh một chút.

Tôi nên tìm kiếm những loại thay đổi nào?
Điều quan trọng là cần đi gặp bác sĩ nếu quý vị
cảm nhận hoặc thấy:

Tìm hiểu về dáng vẻ và cảm giác bình
thường của nhũ hoa bằng cách nào?
Tìm hiểu về nhũ hoa của quý vị là điều
quan trọng đối với phụ nữ ở mọi độ tuổi.
Điều này càng trở nên quan trọng hơn khi
tuổi của quý vị càng cao.





Nếu biết dáng vẻ và cảm giác bình thường
về nhũ hoa của mình thì quý vị có thêm
nhiều khả năng nhận ra bất kỳ những thay
đổi bất thường nào. Không phải lúc nào
cũng thế, nhưng những thay đổi này có
thể là dấu hiệu của ung thư nhũ hoa.
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một khối u, cảm giác nổi cục hoặc dày
cứng trong nhũ hoa hoặc phần nách
thay đổi trên da – trũng xuống, nếp
nhăn (da đùn lại) hoặc nổi đỏ
thay đổi ở núm nhũ hoa – thụt vào
trong (trừ trường hợp là từ xưa vẫn
vậy), núm đổi hướng hoặc tiết dịch bất
thường
một chỗ có cảm giác khác lạ so với
những chỗ còn lại
đau bất thường.

Nhũ đồ xét nghiệm tìm ra được đa số trường
hợp ung thư nhũ hoa hiện diện tại thời điểm
được chụp hình ngực bằng quang tuyến. Tuy
nhiên, nhũ đồ không phải là hoàn hảo. Một số
phụ nữ có thể cần được xét nghiệm hoặc điều
trị những thay đổi vốn không phải do ung thư
nhũ hoa gây ra. Đối với một số ít phụ nữ, ung
thư nhũ hoa có hiện diện nhưng có thể lại
không phát hiện được.

Chín phần mười những trường hợp ngực
thay đổi không phải là ung thư nhũ hoa.
Nhưng điều quan trọng là cần nhờ bác sĩ
khám bất kỳ thay đổi nào.
Những yếu tố nguy cơ bị ung thư nhũ
hoa là gì?
Hai yếu tố nguy cơ chính là:
 là phụ nữ
 lớn tuổi.

Một số trường hợp ung thư nhũ hoa phát triển
giữa hai lần chụp nhũ đồ. Đó là lý do vì sao
biết rõ về nhũ hoa của bản thân là điều rất
quan trọng.

Những yếu tố khác làm tăng nguy cơ là:
 có mẹ, chị em hoặc con gái đã từng
bị ung thư nhũ hoa hoặc buồng
trứng, đặc biệt là trước tuổi 50
 bản thân đã từng bị ung thư nhũ
hoa hoặc buồng trứng.

Nếu không nắm chắc về nguy cơ ung thư nhũ
hoa của mình hoặc muốn được làm nhũ đồ xét
nghiệm thì quý vị cần nói chuyện với bác sĩ.

Đa số các trường hợp ung thư nhũ hoa
xuất hiện ở phụ nữ trên 50. Ung thư nhũ
hoa ít phổ biến hơn đối với phụ nữ dưới
tuổi 40. Tuy nhiên, điều quan trọng đối với
mọi phụ nữ là cần biết những thay đổi đối
với nhũ hoa của mình.

Thế nếu như tôi trong độ tuổi 40-49 hoặc
trên 70 thì sao?
Nếu thuộc về nhóm này thì quý vị vẫn có thể
được xét nghiệm nhũ đồ miễn phí tại
BreastScreen (Xét nghiệm Nhũ hoa) mỗi hai
năm một lần.

Tôi có thể hạ thấp nguy cơ bị ung thư
nhũ hoa bằng cách nào?
Quý vị có thể giúp hạ thấp nguy cơ của
bản thân bằng cách:
 có thể trọng lành mạnh (vòng eo
dưới 85cm)
 có hoạt động về thể chất
 hạn chế hoặc tránh dùng rượu bia.

Đặt hẹn và nhận thông tin từ BreastScreen
Hãy gọi
Mời vào

13 20 50
www.breastscreen.org.au

Multilingual Cancer Information Line
(Đường dây Thông tin Ung thư Đa ngôn
ngữ)
Để nói chuyện riêng với y tá khoa ung bướu
qua thông dịch viên bằng ngôn ngữ mà quý vị
muốn, mời quý vị làm theo những bước sau
đây:

Chúng tôi đề nghị chế độ ăn uống lành
mạnh và tập thể dục từ 30 đến 60 phút
mỗi ngày.
Xét nghiệm ung thư nhũ hoa giúp được
gì?
Ở Úc, tất cả phụ nữ từ 50 đến 69 tuổi đều
được mời tham dự chương trình xét
nghiệm nhũ đồ miễn phí (nhũ ảnh bằng
quang tuyến) tại BreastScreen (Xét
nghiệm Nhũ hoa) mỗi hai năm một lần.

1. Gọi Translating and Interpreting Service
(Dịch vụ Thông Phiên dịch) qua số 13
14 50, thứ Hai tới thứ Sáu, 9 giờ sáng
– 5 giờ chiều.
2. Cho biết ngôn ngữ mà quý vị cần.
3. Giữ máy chờ đến khi có thông dịch viên
(thời gian chờ có thể lên đến 3 phút).
4. Nhờ thông dịch viên liên lạc với Cancer
Council Helpline (Đường dây Trợ giúp

Xét nghiệm nhũ hoa là cách tốt nhất để
phát hiện ung thư nhũ hoa trước khi quý vị
cảm thấy hoặc để ý thấy các triệu chứng.
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của Hội đồng Ung thư) qua số 13
11 20.
5. Quý vị sẽ được nối máy với một
thông dịch viên và y tá chuyên
khoa ung thư.
Mời vào www.cancervic.org.au/multilingual
để có thêm thông tin về ung thư bằng
ngôn ngữ của quý vị hoặc tờ thông tin này
bằng các ngôn ngữ khác.
Lần cập nhật cuối: Tháng 11 năm 2011
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