
 
 
 

 
 Các Thông Tin Cần Biết cho Phụ Nữ Mỹ gốc Á Châu và  

Đảo Thái Bình Dương về Nguy Cơ Mắc Bệnh 
 
 Ung thư là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở phụ nữ Á châu và Người đảo Thái 

bình dương (A&PI) ở Hoa Kỳ, trong đó ung thư vú là nguyên nhân thường gặp nhất.  
 
 Các trường hợp tử vong do ung thư tăng nhanh hơn trong cộng đồng người Mỹ gốc 

Á châu và Người đảo Thái bình dương so với  bất kỳ nhóm sắc tộc hay chủng tộc 
nào ở Hoa Kỳ.    
 

 Tỷ lệ ung thư vú di căn ở phụ nữ Á châu và Người đảo Thái bình dương tại Hoa Kỳ 
tăng khoảng 1.2 % hàng năm trong giai đoạn từ 1988 tới 2005, và hiện tại vẫn chưa 
giảm. 

 
 Mặc dù tỷ lệ tử vong do ung thư vú đã giảm trong tất cả các nhóm sắc tộc khác ở 

Hoa Kỳ, tỷ lệ tử vong lại tăng ở phụ nữ gốc Á châu và Người đảo Thái bình dương.   
 
 So với những nhóm người khác, tỷ lệ ung thư vú ở phụ nữ Á châu và Người đảo 

Thái bình dương được thấy là xuất hiện ở độ tuổi trung bình tương đối trẻ hơn vào 
thời điểm chẩn đoán và khối u khởi phát sớm.  

 
 Tỷ lệ ung thư vú ở phụ nữ Á châu và Người đảo Thái bình dương cao hơn 60% so 

với tỷ lệ ở quốc gia quê hương của những phụ nữ này.  
 
 Các phụ nữ Á châu và Người đảo Thái bình dương thuộc diện di dân hiện đã sinh 

sống ở Hoa Kỳ trong 10 năm có nguy cơ mắc bệnh ung thư vú cao hơn 80% so với 
các phụ nữ di dân Á châu & Người đảo Thái bình dương vừa mới tới. 

 
 Mặc dù có người lầm tưởng rằng phụ nữ Á châu và Người đảo Thái bình dương 

không bị ung thư vú, tỷ lệ mắc bệnh ung thư vú ở phụ nữ Nam Á sinh sống tại Hoa 
Kỳ - cùng với phụ nữ Mỹ gốc Hoa và Nhật thuộc thế hệ thứ 3 và thứ 4 - đạt mức tỷ 
lệ của phụ nữ da trắng ở Hoa Kỳ.  
 

 Phụ nữ Mỹ gốc Á châu và Người đảo Thái bình dương có tỷ lệ khám dò tìm bệnh 
ung thư vú rất thấp, do đó làm tăng nguy cơ xuất hiện bệnh ở giai đoạn trễ hơn.  
Nhiều nghiên cứu thường xuyên cho thấy rằng phụ nữ Á châu và Người đảo Thái 
bình dương trên 40 tuổi có đi khám dò tìm bệnh ung thư vú đều đặn là ở mức tỷ lệ 
thấp nhất trong số các nhóm sắc tộc/chủng tộc ở Hoa Kỳ - Tỷ lệ này còn thấp hơn trong 
nhóm phụ nữ mới di dân và thuộc diện có lợi tức thấp .   
 
 

Để tìm hiểu thêm thông tin, hoặc để xin giới thiệu tới một trung tâm sức khỏe cung cấp dịch vụ 
chăm sóc bầu vú và khám dò tìm bệnh ung thư vú, vui lòng gọi 617-870-4056 hoặc gửi điện thư 
đến abc2h@gmail.com 


