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Chụp X-quang Tuyến Vú và Tiêm phòng Vắc-xin COVID-19
Quý vị có lẽ đang thắc mắc và quan ngại đến tác dụng phụ của vắc-xin COVID-19 và sự ảnh
hưởng của vắc-xin đến việc chụp X-quang Tuyến Vú. Dưới đây là những điều cần biết về tầm soát
ung thư vú (chụp X-quang tuyến vú) và vắc-xin COVID-19:
1. Quý vị thường bị sung hạch bạch huyết (tuyến) ở dưới cánh tay gần nơi quý vị đã
tiêm chủng vắc-xin COVID-19? Vâng, đó là hiện tượng bình thường. Các hạch bạch huyết
là một phần của hệ thống chống vi trùng của cơ thể. Sưng hạch bạch là dấu hiệu cho thấy
cơ thể đang xây dựng lớp bảo vệ chống lại vi-rút COVID-19. Thỉnh thoảng vết sưng hạch
này có thể gây ra kết quả sai lệch trên phim chụp X-quang tuyến vú nếu việc này được thực
hiện quá sớm ngay sau khi chủng ngừa.
2. Lựa chọn của tôi là gì nếu tôi có lịch hẹn chụp X-quang sắp tới và tôi vẫn chưa được
tiêm chủng? Hãy trao đổi với bác sĩ và hỏi quý vị nên đợi bao lâu sau khi tiêm vắc-xin thì
mới chụp X-quang tuyến vú. Một số bác sĩ sẽ đề nghị nên chụp X-quang tuyến vú trước khi
tiêm chủng vắc-xin hoặc đợi từ 4-6 tuần sau khi đã tiêm vắc-xin thì mới tiến hành chụp Xquang tuyến vú.
3. Tôi nên làm gì nếu tôi đã được tiêm vắc-xin? Liệu tôi có nên tiếp tục chụp X-quang
tuyến vú? Vâng, quý vị vẫn nên tiếp nhận việc chụp X-quang tuyến vú. Hãy trao đổi với
bác sĩ của quý vị để cùng nhau tính toán lịch trình phù hợp về mặt y tế cho việc chụp Xquang tuyến vú sắp tới của quý vị.
4. Tiêm phòng vắc-xin COVID-19 và chụp X-quang tuyến vú có thể giúp giữ gìn sự sống.
Việc tầm soát ung thư định kỳ có thế phát hiện được các dấu hiệu và triệu chứng sớm của
ung thư và dẫn đến các kết quả điều trị khả quan. Hãy nhớ rằng vi-rút COVID-19 có thế gây
ra biến chứng nghiêm trọng cho những người bị ung thư. Chúng tôi khuyến nghị quý vị
nên chủng ngừa vắc-xin COVID-19 và nếu quý vị có bất kỳ thắc mắc nào hãy thường
xuyên trao đổi với bác sĩ của mình.
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