Phẫu thuật Ung Thư Vú
Có hai loại phẫu thuật chính cho ung thư vú:
cắt bỏ khối u và giải phẫu cắt bỏ vú
Cắt bỏ vú là phương pháp giải phẫu cắt bỏ một
bên vú. Sở dĩ phải làm cách này là để điều trị
hoặc ngăn ngừa ung thư vú. Chỉ có những
bệnh nhân có nguy cơ cao mới phải giải phẫu
để ngăn ngừa ung thư.
Sợ ung thư là điều
bình thường. Ung thư
vú, nếu phát hiện
sớm, rất có thể điều trị
được.

Có bốn loại giải phẫu chính:
• Cắt khối u trong vú - giải phẫu để cắt bỏ
cục bướu (không phải cắt hết một bên vú).
Sẽ cắt một phần nhỏ mô bình thường ở
chung quanh cục bướu để chắc chắn tất cả
các tế bào ung thư từ phần mép của cục
bướu đã bị cắt bỏ.
• Giải phẫu toàn phần cắt bỏ vú - cắt hẳn vú
bị ung thư, kể cả núm vú
• Biến cái triệt căn - cắt bỏ vú, một số hạch
bạch huyết dưới cánh tay, và thường là lớp
màng nhầy phía trên các cơ ngực
• Giải phẫu cắt bỏ vú triệt căn - cắt bỏ vú,
tất cả các hạch bạch huyết và cơ ngực. Loại
giải phẫu này rất hiếm.
Loại giải phẫu để điều trị ung thư vú tùy thuộc
vào giai đoạn của bệnh ung thư, kích cỡ cục
bướu, kích cỡ của vú và các tế bào ung thư có
trong các hạch bạch huyết dưới cánh tay hay
không.
Các hạch bạch huyết là một phần trong hệ
bạch huyết giúp cơ thể chống lại sự nhiễm
trùng và lọc những chất không cần thiết, thí dụ
như tế bào ung thư và vi trùng. Tế bào ung thư
bị giữ trong các hạch bạch huyết có thể sinh
trưởng.

Loại giải phẫu áp dụng cho quý vị còn tùy
thuộc vào sự có thể chấp nhận đối với quý vị
và bác sĩ của quý vị. Rất nhiều phụ nữ thường
hỏi ý kiến từ một bác sĩ khác trước khi giải
phẫu.
Giải phẫu tái tạo vú là
phương pháp mà bệnh
nhân có thể làm để tái tạo
hình dạng của ngực sau
khi đã giải phẫu cắt bỏ vú.
Vú sau khi tái tạo sẽ
không có cảm giác tự
nhiên, tuy nhiên hầu hết
những phụ nữ chọn giải
phẫu tái tạo vú đều hài lòng với cách này.
Bác sĩ phẫu thuật có thể tái tạo lại vú bằng
nhiều cách.
Một số phụ nữ chọn cấy ghép vú được lấp với
túi nước muối hoặc gel silicone.
Phương pháp khác, sử dụng mô lấy từ một
phần khác của cơ thể của quý vị. Bác sĩ phẫu
thuật có thể lấy da, cơ và chất béo từ bụng
dưới, lưng, hoặc mông của quý vị.
Giải phẫu tái tạo vú có thể thực hiện ngay sau
khi giải phẫu cắt bỏ vú hoặc có thể làm sau
này. Hãy hỏi ý
kiến bác sĩ của
quý vị về sự
chọn lựa nào
thích hợp nhất
cho quý vị.
Nói chuyện với
nơi chăm sóc
sức khỏe của quý vị nếu quý vị có bất cứ điều
gì thắc mắc hoặc lo ngại.
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