
[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.

 

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 

[6] Núm vú có thay đổi không? Có bị thụt 
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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. 
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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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.

Kiểm tra thường xuyên … tốt nhất một lần một tháng … ngay sau kỳ kinh

[1] Đầu tiên đứng hoặc ngồi trước gương 
và nhìn vú của mình. Đồng thời, chống 
hai tay lên hông.

[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?

[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.

[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.

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.

10 phút cho vú của mình – bạn nên coi 
trọng việc này.
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[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.

 

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 

[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. 

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

[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.

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. 
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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[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.

 

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 

[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. 

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

[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.

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. 
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. 

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

ế

Hiệp hội ung thư Sachsen – Hiệp hội đã đăng ký đường Paracelsus 23
Tel: 0345 4788110 · Fax: 0345 4788112
E-Mail: info@krebsgesellschaft-sachsenanhalt.de
www.krebsgesellschaft-sachsenanhalt.de

Tài khoản quyên góp
Saalesparkasse 
Tài khoản:  · Mã: 

Dự án được thực hiện với hỗ trợ của Hiệp hội quỹ bảo hiểm, đại diệ n vùng Sachsen Anhalt. 

Các hình vẽ: Christine Kaufmann · Văn bản: Hiệp hội ung thư Đức
Sự dịch: tolingo GmbH



[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.

 

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 

[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. 

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

[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.

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. 
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. 

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

ế

Hiệp hội ung thư Sachsen – Hiệp hội đã đăng ký đường Paracelsus 23
Tel: 0345 4788110 · Fax: 0345 4788112
E-Mail: info@krebsgesellschaft-sachsenanhalt.de
www.krebsgesellschaft-sachsenanhalt.de

Tài khoản quyên góp
Saalesparkasse 
Tài khoản:  · Mã: 

Dự án được thực hiện với hỗ trợ của Hiệp hội quỹ bảo hiểm, đại diệ n vùng Sachsen Anhalt. 

Các hình vẽ: Christine Kaufmann · Văn bản: Hiệp hội ung thư Đức
Sự dịch: tolingo GmbH


