
UNG THƯ ĐƯỜNG TIÊU HÓA: PHÁT HIỆN SỚM & PHÒNG TRÁNH 

Mỗi năm Việt Nam có khoảng

110,000 ca bệnh ung thư đường

tiêu hóa mới phát hiện, 73.5%

trong số đó tử vong. Con số này

cao hơn hẳn so với mức tử vong

trung bình do ung thư trên thế giới

- 59.7%. Lý do chủ yếu là do hầu

hết các bệnh nhân Việt Nam không

chịu tới khám bác sỹ cho tới khi đã

ở giai đoạn muộn. 

Ung thư đường tiêu hóa (thực

quản, dạ dày, ruột non, ruột thừa,

đại trực tràng, hậu môn) nằm trong

số những loại ung thư phổ biến

nhất Việt Nam. Với công nghệ nội

soi tiên tiến nhất hiện nay, không

chỉ phát hiện sớm được các loại

ung thư này mà còn phát hiện được

cả các vùng tiền ung thư. Nguy cơ

ung thư cũng có thể được đánh giá,

nhờ việc tầm soát bằng nội soi và

thay đổi cách sống của mỗi người,

như thế, ung thư đường tiêu hóa có

thể phòng tránh. 

Công nghệ chẩn đoán hình ảnh

tiên tiến cho phép kiểm tra chính

xác tính chất bên trong lòng ống

tiêu hóa và các mạch máu của

đường tiêu hóa, việc này giúp phát

hiện sớm ung thư và các vùng tiền

ung thư mà công nghệ nội soi

thường không thể thấy được. Công

nghệ này còn có thể tích hợp vào

máy nội soi thường cho phép việc

nội soi toàn diện và chi tiết hơn,

giúp đánh giá nguy cơ ung thư

chính xác hơn cũng như hỗ trợ triệt

để cho việc nội soi cắt bỏ khối

u/polyp, tránh phẫu thuật. 

Rất nhiều loại ung thư đường tiêu

hóa có thể được chữa khỏi nếu

được phát hiện sớm và thậm chí

được ngăn chặn. Do đó, hãy tận

dụng các công nghệ tối tân trong

nội soi, nắm được nguy cơ ung thư

của chính mình và bảo vệ bản thân

khỏi ung thư đường tiêu hóa ngay

hôm nay. 

Bác sỹJarrod Lee 
Chuyên gia nội tiêu hóa 
Bệnh viện Mount Elizabeth Novena 

Bác sỹ Jarrod Lee là chuyên gia
điều trị các bệnh liên quan tới:
THỰC QUẢN, DẠ DÀY, 

ĐẠI TRỰC TRÀNG, GAN-MẬT-
TỤY tại bệnh viện Mount Elizabeth
Novena, tập đoàn Y tế Parkway,
Singapore. 

Để được tư vấn trực tiếp và miễn
phí với bác sỹ Jarrod Lee, chuyên
gia nội tiêu hóa, xin gửi thông tin
và yêu cầu tới: 

Văn phòng đại diện Y tế Parkway
tại Hà Nội 

Tầng 5, số110 Bà Triệu, Hà Nội 
Hotline: 0988 155 855 
Tel: 04.37472729 
Email: info@parkway.com.vn

hoặc parkwayhanoi@gmail.com


