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Về BreastScreen NSW
BreastScreen NSW là chương trình chụp quang 
tuyến vú miễn phí thực hiện tại hơn 150 cơ sở ở 
tiểu bang NSW. Chương trình này đặc biệt dành 
cho phụ nữ từ 50 tới 74 tuổi. Tuy nhiên tất cả 
phụ nữ từ 40 tuổi trở lên đều hội đủ tiêu chuẩn 
được chụp quang tuyến theo chương trình này.
Liên lạc với chúng tôi 
Để lấy hẹn tại cơ sở ở gần quý vị:         
13 20 50
Muốn biết thêm chi tiết 
breastscreen.nsw.gov.au
Nếu muốn được thông dịch viên giúp đỡ 
13 14 50  

  facebook.com/BreastScreenNSW

Tới phòng 
khám thẩm định  

tại cơ sở 
BreastScreen  

NSW

Nhóm các bác sĩ chuyên khoa tại phòng 
khám thẩm định sẽ hướng dẫn quý vị từng 
bước trong suốt cuộc khám. 
Họ thấu hiểu rằng quý vị sẽ có thể cảm 
thấy bứt rứt lo lắng nên họ sẽ cố gắng 
cung cấp kết quả kịp thời cho quý vị.

Vietnamese

90% số người  
tới khám tại phòng 
khám thẩm định sẽ 
được báo kết quả là 
không phát hiện thấy 
biểu hiện gì của ung 

thư vú. 

Your visit to a BreastScreen NSW Assessment Clinic
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Vì sao tôi lại phải tới phòng khám 
thẩm định?
Quý vị được mời tới phòng khám thẩm định vì 
trong phim chụp quang tuyến vú có một chỗ 
cần được kiểm tra thêm.
Sau khi chụp quang tuyến vú thường kỳ, cứ 20 
người thì có khoảng 1 người được mời trở 
lại cơ sở BreastScreen NSW để phòng khám 
làm thêm các xét nghiệm.

Khoảng 90% người được mời trở lại để làm 
thêm xét nghiệm không bị ung thư.

Tôi có thể cần những xét nghiệm gì?
Quý vị có thể cần một hoặc nhiều các xét 
nghiệm thuộc các loại xét nghiệm dưới đây tùy 
theo kết quả chụp quang tuyến ban đầu.
Loại xét nghiệm quý vị có thể cần làm tại 
phòng khám thẩm định bao gồm:
• chụp quang tuyến vú (chụp tia X vú) 

để nhìn kỹ chỗ vú cần được khám thêm
• làm siêu âm vú là cách dùng sóng âm cho 

thấy chi tiết kỹ hơn các mô tế bào vú 
• khám vú lâm sàng là cách bác sĩ hoặc 

y tá sẽ khám bằng cách nhìn và cảm nhận 
để phát hiện những gì thay đổi ở vú. 

Các xét nghiệm khác có thể bao gồm xét 
nghiệm lấy mẫu sinh thiết bằng kim chích. 
Nếu cần, chuyên viên tại phòng khám thẩm 
định sẽ thảo luận vấn đề này với quý vị. 

Tôi sẽ ở đó trong bao lâu?
Các xét nghiệm này thường cần khoảng thời 
gian từ 2 đến 4 giờ. Tuy nhiên đôi khi cũng 
có cuộc hẹn có thể phải kéo dài hơn. Bởi vậy 
chúng tôi đề nghị quý vị cứ để cả ngày cho 
việc tới phòng khám cho chắc. 
Cơ sở BreastScreen NSW có thể cung 
cấp giấy chứng nhận của bác sĩ nếu quý vị 
yêu cầu.
Chúng tôi hoan nghênh việc quý vị có người 
thân hoặc bạn bè đi cùng tới phòng khám.
Tại tất cả các phòng khám thẩm định đều có 
bác sĩ và nhân viên tư vấn sẵn sàng giải đáp 
mọi thắc mắc của quý vị. 

Khi nào thì tôi được biết kết quả?
Trong phần lớn các trường hợp, kết quả xét 
nghiệm của quý vị sẽ có ngay trong ngày 
hẹn.
Một số kết quả như là kết quả sinh thiết có thể 
cần thời gian lâu hơn. Nhân viên phòng khám 
thẩm định tại cuộc hẹn sẽ thông báo điều này 
cho quý vị. 
Nếu được quý vị chấp thuận, kết quả cũng sẽ 
được gửi tới bác sĩ của quý vị.

Các xét nghiệm tại phòng khám thẩm 
định sẽ tốn phí bao nhiêu?
Tất cả các xét nghiệm thực hiện tại phòng 
khám thẩm định của cơ sở BreastScreen 
NSW đều miễn phí.

Điều gì diễn ra sau khi tôi được khám?
90% số người tới khám tại phòng khám 
thẩm định sẽ được báo kết quả là không 
phát hiện thấy biểu hiện gì của ung thư vú.
Quý vị sẽ được báo thời gian đi chụp quang 
tuyến vú lần tới.  
Nếu phát hiện ung thư vú, nhân viên phòng 
khám thẩm định sẽ cung cấp sự hỗ trợ và 
cho lời khuyên về những bước quý vị phải 
làm tiếp theo.

Tất cả  
các xét nghiệm 
thực hiện tại 

phòng khám thẩm 
định của cơ sở 

BreastScreen NSW 
đều miễn phí
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