;`\J\cYjklek\ijlZ_le^
[\i9iljk
<`e\:_XeZ\qli=i_\ib\eele^mfe9iljkbi\Yj

Tự kiểm tra vú
Cơ hội để sớm phát hiện ung thư vú

('

D`elk\e]i@_i\9iljkÆ[Xj
jfcck\eJ`\j`Z_n\ikj\`e%

10 phút cho vú của mình – bạn nên coi
trọng việc này.
A\[\q\_ek\=iXl\ibiXebk`i^\e[nXee`e@_i\dC\Y\eXe9iljk$
bi\Yj%<ekjZ_\`[\e[]i[`\?\`cle^`jk#[XjjM\ie[\ile^\e`d
9iljkY\i\`Z_jf]i_n`\d^c`Z_\ek[\Zbkn\i[\e%Elkq\eJ`\
[`\a_ic`Z_\bfjk\ecfj\Bi\Yj]i_\ib\eele^jlek\ijlZ_le^`e
[\i8iqkgiXo`jle[lek\ijlZ_\eJ`\\`edXcgifDfeXk@_i\9ij$
k\ZX%XZ_kKX^\eXZ_9\^`ee@_i\iG\i`f[\%N\eeJ`\@_i\G\i`f[\
e`Z_kd\_i_XY\e#n_c\eJ`\\`e\e]\jk\eKX^`dDfeXk]i[`\
J\cYjklek\ijlZ_le^Xlj%
Một phần mười phụ nữ mắc ung thư vú vào một thời điểm nào đó
trong cuộc sống của họ. Việc chữa lành rất quan trọng nếu các thay
đổi trên vùng vú được phát hiện càng sớm càng tốt. Hãy tận dụng các
xét nghiệm sàng lọc ung thư vú miễn phí tại các phòng khám và kiểm
tra vú mỗi tháng một lần khoảng tám ngày sau chu kỳ kinh. Nếu hết
kinh, hãy chọn một ngày cố định trong thành để tự kiểm tra.
Tất cả mọi người sinh ra đều được tự do và bình đẳng về nhân phẩm
và nhân quyền. Mọi con người đều được tạo hoá ban cho lý trí và
lương tâm và cần phải đối xử với nhau trong tình bằng hữu.
nnn%bi\Yj^\j\ccjZ_X]k$jXZ_j\eXe_Xck%[\

KiXe^)

Lek\ijlZ_\eJ`\j`Z_i\^\cd`^
Kiểm tra thường xuyên
=i_\iXcj@_i\viqk`ef[\i8iqkbee\eJ`\M\ie[\ile^\eXe
@_i\e9ijk\enX_ie\_d\e%N\eeJ`\8l]]cc`^b\`k\eÆn`\qld
9\`jg`\cBefk\ef[\iM\i_ikle^\eÆ\ek[\Zb\e#dljj[`\jb\`e
>ile[qli9\jfi^e`jj\`e%9\`=iXl\elek\i+'AX_i\ej`e[XZ_k
mfeq\_e\ek[\Zbk\eBefk\e^lkXik`^%A\iXjZ_\iJ`\qld8iqk^\$
_\e#n\eeJ`\\`e\M\ie[\ile^Y\d\ibk_XY\e#ldjfjZ_e\cc\i
_XY\eJ`\>\n`jj_\`k%Elkq\eJ`\[`\:_XeZ\#\`e\9iljkbi\Yj\i$
biXeble^]i_ql\ek[\Zb\e%;\ee1
9iljkbi\Yj`jk_\`cYXi#n\ee\ii\Z_kq\`k`^\ibXeekle[i`Z_k`^
Y\_Xe[\ckn`i[%
@eY\i/'[\i=cc\n\i[\eM\ie[\ile^\e[\i9iljke`Z_k
mfeviqk\e#jfe[\iemfe=iXl\ej\cYjk\ek[\Zbk%;`\j\j=XckYcXkk
Y`\k\k@_e\e\`e\?`c]\jk\ccle^Y\`@_i\idfeXkc`Z_\eJ\cYjkle$
k\ijlZ_le^%

Trước khi các bác sỹ cảm nhận thấy sự thay đổi trên vú của bạn. Khi
phát hiện các bất thường – ví dụ như các hạch hoặc xơ cứng, không
có lý do gì phải quan ngại. Đối với phụ nữ dưới 40 tuổi, tám đến mười
hạch phát hiện lành tính. Bạn càng nhanh chóng đến bác sỹ khi bạn
phát hiện ra thay đổi, bạn càng nhanh chóng chắc chắn điều này. Hãy
tận dụng cơ hội để phát hiện sớm bệnh ung thư vú. Vì:
Ung thư vú có thể chữa được, nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng
cách.
Trong khoảng hơn 80 % các trường hợp, những thay đổi của vú không
do bác sỹ phát hiện mà cho chính người phụ nữ phát hiện ra. Tờ rơi
này giúp các bạn trong việc tự kiểm tra hàng tháng.

nnn%bi\Yj^\j\ccjZ_X]k$jXZ_j\eXe_Xck%[\

KiXe^*

%%%XdY\jk\e\`edXc`dDfeXk
… tốt nhất một lần một tháng

(

R(TQleZ_jkjk\cc\ef[\ij\kq\eJ`\
j`Z_mfi\`e\eJg`\^\cle[Y\kiXZ_k\e
J`\@_i\9ijk\%Jkkq\eJ`\[XY\`[`\
?e[\Xl][`\?]k\e%
[1] Đầu tiên đứng hoặc ngồi trước gương
và nhìn vú của mình. Đồng thời, chống
hai tay lên hông.

)

R)T8Z_k\eJ`\Xl]a\^c`Z_\=fid$le[
>i\em\ie[\ile^@_i\i9ijk\
JZ_Xl\eJ`\eXZ_MfincYle^\ef[\i
<`eq`\_le^\e`d?XlkY\i\`Z_%I\^`jk$
i`\i\eJ`\Xl]d\ibjXd[`\?Xlk]XiY\
@_i\i9ijk\Æ^`Yk\jLek\ijZ_`\[\ql
]i_\i6
[2] Chú ý đến bất kỳ sự thay đổi về hình
dạng và độ lớn của vú! Chú ý đến các chỗ
lồi hoặc lõm trong khu vực da. Chú ý đến
cả màu sắc da của vú – có khác biệt với
trước đó không?

nnn%bi\Yj^\j\ccjZ_X]k$jXZ_j\eXe_Xck%[\

KiXe^+

%%%bliqeXZ_[\iDfeXkjYclkle^
… ngay sau kỳ kinh

*

+

R*T9\kiXZ_k\eJ`\XejZ_c`\\e[@_i\
9ijk\d`k\i_fY\e\e#_`ek\i[\d
Bfg]m\ijZ_iebk\e8id\e%@d8e$
jZ_cljj[XiXe[i\_\eJ`\j`Z_eXZ_
i\Z_kjle[eXZ_c`ebj#jf[XjjJ`\j`Z_
n`\fY\eY\jZ_i`\Y\e#XlZ_j\`kc`Z_
XejZ_Xl\ebee\e%
[3] Tiếp theo hãy nhìn ngực của mình khi
nâng tay lên cao, gập sau đầu. Sau đó
chuyển sang bên phải và bên trái, để mà
với mô tả như trên bạn cũng có thể nhìn
thấy mặt bên.

R+T>\YiXlZ_\eJ`\qld8YkXjk\e[\e
]cXZ_Xl]c`\^\e[\eK\`c@_i\i[i\`d`kk$
c\i\e=`e^\i\e[^c`\[\i%Lek\ijlZ_\e
J`\d`k[`\j\ea\[\Jk\cc\@_i\i9iljk
`ebc\`e\eBi\`j\e#\knX`e>i\
\`e\j,'$:\ek$JkZbj%Befk\ebee\e
`em\ijZ_`\[\e\eK`\]\eYqn%8YjZ_e`kk\e[\i9iljk\ekjk\_\e%
9\n\^c`Z_\Befk\ebee\e[\iLek\ijlZ_le^\ek^\_\e#[Xj`\
c\`Z_kn\^$ql[iZb\ej`e[%;\j_XcY`jk\jn`Z_k`^#[`\Lek\ijl$
Z_le^`e[i\`;ilZbjkib\eql^\jkXck\e%=_i\eJ`\[`\Bi\`jY\$
n\^le^\ed`k
c\`Z_k\d#[Xeed`kkc\i\dle[qldJZ_cljjjkXib\d;ilZbXlj%
[4] Dùng ba ngón tay giữa để kiểm tra phần nằm dưới, phẳng. Dùng
các ngón tay này để kiểm tra mọi vị trí trên vú theo một vòng nhỏ
có độ lớn khoảng 50 phần trăm. Các hạch có thể xuất hiện tại các vị
trí sâu bên trong hoặc ở các vùng khác nhau của vú và các hạch di
chuyển được có thể không phát hiện ra vì chúng dễ dàng di chuyển.
Do đó, quan trọng là cần kiểm tra theo ba cấp độ áp lực. Thực hiện
theo vòng tròn với áp lực nhỏ, sau đó dùng áp lực trung bình và cuối
cùng dùng áp lực mạnh.
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KiXe^,

,

R,T<j^`Yk[i\`m\ijZ_`\[\e\D\k_f$
[\e[`\9ijk\XYqlkXjk\e%Lek\ijl$
Z_\eJ`\@_i\i\Z_k\9iljkd`k[\i
c`eb\e?Xe[le[XejZ_c`\\e[[`\
c`eb\9iljkd`k[\ii\Z_k\e?Xe[%
[5] Có ba phương pháp khác nhau để
khám vú. Kiểm tra vú phải bằng tay trái
và tiếp tục kiểm tra vú trái bằng tay phải.

 Jg`iXc\e]id`^mfeXl\eeXZ_`ee\eY`jqli9iljknXiq\
 Mfdl\i\eIXe[[\i9iljk`ejkiX_c\e]id`^\e9X_e\e
qli9iljknXiq\_`e
 @ej\ebi\Z_k\e9X_e\eXl]le[XYY\i[`\^Xeq\9iljk
 Hình xoắn ốc từ bên ngoài vào trong cho tới núm vú
 Từ mép ngoài vú đến đường dẫn thuộc xương quay cho
đến núm vú
 Ở đường dẫn dọc lên và xuống qua toàn vú

-

R-T?XY\ej`Z_@_i\9iljknXiq\e
m\ie[\ik6J`e[j`\e\l\ic`Z_\`e^\qf$
^\e6Ki`kk\`eJ\bi\kXlj[\i9iljknXi$
q\Xlj68Z_k\eJ`\Xl]?Xlkm\ie[\$
ile^\ejfn`\M\i[`Zble^\ef[\i
M\i_ikle^\e`d9iljknXiq\eY\i\`Z_%
[6] Núm vú có thay đổi không? Có bị thụt
vào trong không?
Núm vú có tiết ra gì không? Chú ý đến sự
thay đổi của da như da dày lên hoặc cứng
hơn tại vùng vú.
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KiXe^-

.

/

R.T#R/T#R0T;`\Lek\ijlZ_le^@_i\i
9ijk\jfcck\e`Z_keli`dJk\_\e#
jfe[\ieXlZ_`dC`\^\e[liZ_^\]_ik
n\i[\e%;\eb\eJ`\\Y\e]Xccj[XiXe#
[`\i\Z_k\le[c`eb\8Z_j\c__c\jfn`\
[\e9\i\`Z_fY\i$le[lek\i_XcY[\j
JZ_cjj\cY\`ejXl]m\i^i\ik\
Cpdg_befk\eqllek\ijlZ_\e%
[7], [8], [9] Việc kiểm tra vú không chỉ thực
hiện khi đứng, mà cònth ực hiện khi nằm.
Ngoài ra cần nhớ kiểm tra nách phải và
nách trái, cũng như các vùng trên và dưới
xương đòn tại các hạch bạch huyết lớn.

0

E\_d\eJ`\j`Z_Q\`k#@_i\9iljkb\ee\eqlc\ie\e%J`\n\i$
[\ej\_\e#YXc[b\ee\eJ`\j`\Y\jj\iXcj@_i\viqk`e&@_i8iqk%
Hãy dành thời gian để thăm khám vú của mình. Các bạn sẽ hiểu
về vú của mình hơn các nữ/nam bác sỹ của mình.
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KiXe^.

N\`k\i\@e]fidXk`fe\e
JXZ_j\e$8e_Xck`jZ_\Bi\Yj^\j\ccjZ_X]k\%M%
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K\c1'*+,+.//(('×=Xo1'*+,+.//(()
<$DX`c1`e]f7bi\Yj^\j\ccjZ_X]k$jXZ_j\eXe_Xck%[\
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