Thông tin về Chương trình- soi -Chụp nhũ ảnh
Mục đích khám là để sớm phát hiện ung thư vú. Phát hiện sớm cũng không ngăn ngừa được bệnh
ung thư vú. Nhưng nó có thể tăng cơ hội chữa lành và làm giảm nguy cơ tử vong vì ung thư vú.
Thế nhưng sự phát hiện sớm cũng có nhược điểm. Điều quan trọng nhất: Ở một số phụ nữ, ung
thư hoặc sự biến đổi mô được phát hiện nhưng chúng không gây khó chịu và không đe dọa tính
mạng. Nếu không khám thì những phụ nữ này không phải bận tâm đến một chẩn đoán bị ung thư
vú và những hậu quả của nó. Do đó việc phát hiện sớm có thể dẫn đến sự lo lắng và điều trị không
cần thiết.
Các phụ nữ tự đánh giá những ưu và khuyết điểm của chụp nhũ ảnh hoàn toàn khác nhau. Một số
người muốn sử dụng khám phát hiện sớm trong mọi trường hợp. Một số người khác không muốn
vì đối với họ nhược nghiêm trọng hơn nhiều.
Những ưu và nhược điểm của chụp nhũ ảnh được giải thích trong tập tài liệu kèm theo thư mời và
trực tuyến tại www.g-ba.de/merkblatt-mammographie
Bạn có quyền được bác sĩ của chương trình chụp nhũ ảnh giải thích trước khi khám. Trong cuộc
nói chuyện bạn có thể đề nghị được giải thích chi tiết những ưu và nhược điểm và làm rõ các vấn
đềcòn chưa hiểu . Nếu bạn muốn có buổi nói chuyện thì trước đó bạn phải thỏa thuận một lịch
hẹn riêng. Yêu cầu bạn nên liên hệ với văn phòng trung tâm.
Thông thường các bác sỹ không có mặt khi chụp nhũ ảnh.
Nếu bạn không có thắc mắc gì thì bạn cũng không cần phải có buổi nói chuyện để giải thích. Trong
trường hợp này, chúng tôi đề nghị bạn ký xác nhận vào văn bản tuyên bố sau đây.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tuyên bố không cần phải nói chuyện giải thích:
Thông qua giấy mời và những tài liệu kèm theo tôi được thông báo về những ưu và nhược điểm
của Chương trình soi chụp nhũ ảnh và từ bỏ quyền đòi hỏi phải có một buổi nói chuyện riêng trước
khi khám để được bác sĩ của Chương trìnhgiải thích thêm. .
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