Vietnamese

BreastScreen SA
Caring for women from ocean to outback

Quí vị có biết về thử
nghiệm miễn phí để tầm
soát ung thư vú không?
Ung thư vú là bệnh thông thường nhất được
chuẩn đoán đối với phụ nữ.
Nếu quí bà là phụ nữ tuổi từ 40 trở lên, quí bà
được chụp hình vú miễn phí để tầm soát bệnh
(chụp tia X quang vú) tại các Phòng Chụp hình Vú
ở Nam Úc (BreastScreen SA) mỗi hai năm một
lần.
Chụp hình X quang vú để tầm soát bệnh hiện tại
là phương cách lâm sàng duy nhất được xác nhận
để tìm bệnh ung thư vú sớm trước khi những triệu
chứng bắt đầu xuất hiện.
Mỗi năm mức độ sống sót của bệnh ung thư vú
đều được cải tiến, tuy nhiên việc khám phá sớm
bệnh ung thư vú là điều rất quan trọng giúp cho
việc trị liệu được dễ dàng hơn và thành công hơn.
Sức khỏe tốt phải là ưu tiên hàng đầu của quí vị.
Hẹn đến một trong những phòng chụp hình của
chúng tôi để chụp hình vú chỉ mất 10 phút và nữ
nhân viên cũng như chuyên viên X quang của
chúng tôi sẽ bảo đảm quí vị càng được thoải mái
bao nhiêu tốt bấy nhiêu.
Xin quí vị vui lòng gọi chúng tôi qua số điện thoại
13 20 50 để lấy hẹn hay để tìm hiểu thêm. Nếu
yêu cầu sẽ có thông dịch viên miễn phí giúp quí vị.

Dữ kiện thực tế và thông tin quan trọng
>> Ung thư vú là bệnh thông thường nhất được chuẩn đoán
đối với phụ nữ. Một trong 10 phụ nữ sinh sống tại Nam
Úc sẽ phát bệnh ung thư vú trước khi đến tuổi 75.

>> Tuổi càng cao nguy cơ phát bệnh ung thư vú càng gia

tăng. 75% các trường hợp ung thư vú được chuẩn đoán
đối với phụ nữ từ 50 tuổi trở lên.

>> 9 trong 10 phụ nữ được chuẩn đoán bệnh ung thư vú
không có bệnh sử trong gia đình.

>> Chụp hình quang tuyến X vú để tầm soát bệnh hiện nay

là phương cách duy nhất được xác định để khám phá ra
bệnh ung thư vú trước khi phụ nữ sẽ để ý có các triệu
chứng xuất hiện.

>> Quí vị không cần giấy giới thiệu của bác sĩ để hẹn đến
Phòng Chụp hình Vú tại Nam Úc.

>> Tại Nam Úc chúng tôi có 7 Phòng Chụp hình Vú và 3 xe
lưu động chụp hình vú sẽ đến khắp các vùng thôn quê
mỗi hai năm một lần.

>> Mặc dù quí vị vẫn thường xuyên chụp hình quang tuyến

X vú, nhưng điều quan trọng là quí vị nên “quan tâm đến
đôi nhũ hoa”. Hãy dành thì giờ quan sát “hình dạng” bình
thường và “cảm nhận” đôi vú của mình để giúp quí vị
nhận biết xem có điều gì thay đổi có thể xảy ra bất kỳ lúc
nào không.

>> Điều quan trọng: nếu quí vị cảm thấy có bất kỳ sự thay

đổi nào chẳng hạn như có một mụt u mới nổi lên hay
cảm giác cồm cộm, có sự thay đổi về hình dạng hay kích
thước của đôi vú, đầu vú chảy nước, cảm giác đau hay
da thay đổi, quí vị nên hẹn gặp bác sĩ để thảo luận về
những triệu chứng nầy ngay đừng trì hoãn.

>> Tin vui cho chúng ta là mức độ sống sót của bệnh ung

thư vú vẫn tiếp tục tiến triển hàng năm. Thống kê gần
đây cho thấy phụ nữ khi được chuẩn đoán mắc bệnh ung
thư vú có 89% cơ hội vẫn sống còn nếu như bệnh ung
thư của người đó được tìm thấy trong giai đoạn mới phát
triễn.

>> Hãy hành động ngay, làm cuộc hẹn với một trong những

phòng chụp hình vú của chúng tôi. Dịch vụ của chúng tôi
miễn phí và thông dịch viên miễn phí sẵn sàng giúp nếu
được yêu cầu.

>> Điện thoại 13 20 50
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