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Chụp Siêu âm 
Having an Ultrasound Scan 
 

Quý vị đang được chụp siêu âm. Tờ tài liệu này 

cho quý vị biết những gì sẽ diễn ra. Chúng tôi xem 

xét chi tiết hơn trong cuộc hẹn của quý vị. Quý vị 

có thể nêu bất kỳ thắc mắc nào vào thời điểm đó. 

Khái quát về chụp siêu âm 

About ultrasound scans 

Chụp siêu âm là một xét nghiệm y tế sử dụng sóng 

âm thanh tần số cao để chụp ảnh trực tiếp từ bên 

trong cơ thể quý vị. Nó được gọi là siêu âm. Từ 

màn hình, chúng ta có thể chụp ảnh những gì 

chúng ta thấy trên màn hình. 

Siêu âm có thể cho thấy cấu trúc và chuyển động 

của các cơ quan cũng như lưu lượng máu (blood 

flow: lưu lượng máu) qua chúng.  

Ai là người chụp siêu âm 

Who does the ultrasound scan 

Một bác sĩ siêu âm y tế thực hiện việc chụp siêu 

âm (phát âm sun-ah-grah-fer). Chuyên gia y tế này 

được đào tạo đặc biệt để thực hiện siêu âm. Quý vị 

cũng có thể gặp bác sĩ X quang, y tá hoặc trợ lý. 

Toán của chúng tôi có thể là nam, nữ hoặc giới tính 

đa dạng. Nếu quý vị thích một giới tính cụ thể hoặc 

muốn có người đi kèm tại bệnh viện, vui lòng nói với 

nhân viên nhận hẹn khi sắp xếp cuộc hẹn. Chúng tôi 

có thể cố gắng đáp ứng yêu cầu của quý vị. 

Kết quả chụp siêu âm của quý vị 

Your ultrasound scan results  

Chúng tôi gửi kết quả siêu âm của quý vị cho bác sĩ 

đã chỉ định và cho bác sĩ gia đình của quý vị. Quá 

trình này có thể mất từ 7 đến 10 ngày. Hẹn gặp bác 

sĩ để xem xét kết quả. 

Chúng tôi không cho phép bất kỳ ai chụp ảnh hoặc 

quay video trong khi chụp siêu âm. Nếu quý vị 

muốn có bản sao hình ảnh hoặc kết quả, vui lòng 

hỏi tại Lễ tân của chúng tôi về cách thực hiện việc 

này. 

Về cuộc hẹn của quý vị 

About your appointment 

Vui lòng đến sớm cuộc hẹn của quý vị. Dành thời 
gian để tìm chỗ đậu xe và làm thủ tục tại khoa 
Chẩn đoán Hình ảnh trước giờ hẹn của quý vị.   

Mang theo giấy tờ tùy thân có ảnh do chính phủ 
cấp và Thẻ Dịch vụ BC (số y tế cá nhân) của quý 
vị. 

Có thể mất đến 60 phút để hoàn thành quá trình 
chụp siêu âm.  

Nếu quý vị không thể giữ cuộc hẹn, hãy cho chúng 
tôi biết càng sớm càng tốt. Chúng tôi sẽ cố gắng 
đặt lịch hẹn lại cho quý vị.  

Nếu quý vị đến muộn, chúng tôi có thể phải hẹn lại 
quý vị vào ngày khác. 

Nếu quý vị không nói hoặc hiểu tiếng Anh đủ tốt để 
trò chuyện y tế, vui lòng cho chúng tôi biết khi sắp 
xếp cuộc hẹn. Chúng tôi có thể sắp xếp một thông 
dịch viên y tế (medical interpreter: thông dịch viên y 
tế). Quý vị không phải trả tiền cho việc này. 

Mang theo một người hỗ trợ 

Bringing a support person 

Quý vị có thể mang theo một người hỗ trợ (support 

person: người hỗ trợ) cho mình. Họ có thể ở bên 

bạn trước và sau khi siêu âm. Vì lý do an toàn, họ 

không thể ở trong phòng khi siêu âm. 

Nếu quý vị cần một người hỗ trợ cho mình trong 

quá trình siêu âm, vui lòng nói chuyện với Lễ tân 

của chúng tôi hoặc bác sĩ siêu âm (sonographer: 

bác sĩ siêu âm). 

Hãy sắp xếp việc giữ trẻ cho con quý vị. 

Không mang con quý vị theo, trừ khi trẻ là đối 

tượng có hẹn. Chúng tôi không có ai giữ trẻ và 

cháu không thể vào phòng thực hiện thủ thuật với 

quý vị.  



Chụp Siêu âm - tiếp theo 
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Chuẩn bị cho việc chụp siêu âm của quý vị 

Preparing for your ultrasound scan 

Quý vị chuẩn bị như thế nào phụ thuộc vào khu 
vực hoặc cơ quan chúng tôi chụp. Quý vị sẽ nhận 
được hướng dẫn cụ thể từ bác sĩ đã chỉ định chụp 
hoặc từ nhân viên đặt lịch khi sắp xếp cuộc hẹn. 

Chụp vùng bụng 
Trong hầu hết các trường hợp, quý vị không thể 
ăn trong một khoảng thời gian nhất định trước 
cuộc hẹn.  
Kiểm tra hướng dẫn từ bác sĩ đã chỉ định chụp 
cho quý vị, bao gồm hướng dẫn về cách quý vị 
dùng thuốc. 

Chụp Vùng chậu hoặc Thai nghén:  
Quý vị phải đến với một bàng quang (bladder: 
bàng quang) đầy. 

Khoảng 1 đến 2 giờ trước cuộc hẹn, hãy uống bốn 
ly 8 ounce hoặc 1 lít nước. 

Không xả bàng quang của quý vị trước khi chụp. 
Nếu quý vị cảm thấy không thoải mái, hãy nói 
chuyện với Lễ tân của chúng tôi. 

Siêu âm Vú: 
Vui lòng không xức và sử dụng bất kỳ chất khử 
mùi, kem dưỡng da, hoặc phấn trên hoặc gần vú. 

Tất cả những lần chụp khác: 
Thông thường, không có gì cần làm để chuẩn bị.  
Nếu có, quý vị sẽ được thông báo. 

Trong quá trình chụp siêu âm 

During the ultrasound scan 

Chúng tôi có thể yêu cầu quý vị đổi sang một chiếc áo 
choàng bệnh viện (hospital gown: áo choàng bệnh 
viện).  

Trước khi bắt đầu siêu âm, bác sĩ siêu âm thực 
hiện 3 việc sau: 
• Xem lại tiền sử sức khỏe của quý vị và lý do để 

chụp cho quý vị. 

• Yêu cầu quý vị ưng thuận cho chụp. 

• Giảm độ sáng của đèn trong phòng (điều này 
giúp quý vị nhìn màn hình dễ hơn) 

Để siêu âm, bác sĩ siêu âm: 
• Có thể yêu cầu quý vị nằm trên bàn chụp. 

• Có thể yêu cầu quý vị phơi ra phần cơ thể đang 
được chụp, chẳng hạn như ngực, bụng, cổ 
hoặc chân. 

• Bôi một ít gel trong lên da của quý vị. 

• Di chuyển một máy ảnh siêu âm nhỏ gọi là đầu 
dò qua khu vực đó và chụp ảnh. 

Đối với một số siêu âm, chúng tôi cần đặt đầu dò vào 
một phần cơ thể của bạn để chúng tôi có thể chụp 
những hình ảnh cần thiết, chẳng hạn như thực quản 
(đối với siêu âm tim qua thực quản), âm đạo (để chụp 
nội mạc âm đạo), hoặc trực tràng (rectum: trực 
tràng). 

Khi hoàn thành, chúng tôi thường yêu cầu mọi người 
đợi trong phòng chụp hoặc phòng chờ trong khi bác 
sĩ X quang xem xét các hình ảnh. 

 

Bất cứ khi nào quý vị có thắc mắc hoặc quan ngại, xin vui lòng hỏi chúng tôi. 

Địa điểm 

Abbotsford Regional Hospital 604-851-4868 Jim Pattison Outpatient Care 

and Surgery Centre 

604-533-3308  

Ext. 63926 

Ridge Meadows Hospital 604-463-1800 

BC Women’s Hospital 604-875-2156 Royal Columbian Hospital 604-520-4642 

BC Cancer Agency 604-877-6000 Langley Memorial Hospital 604-533-6405 R.W. Large Memorial Hospital 250-957-2314 Ext. 234 

BC Children’s Hospital 604-875-2329 Ext. 2 Lions Gate Hospital 604-984-5721 Sechelt Hospital 604-885-8608 

Burnaby Hospital 604-412-6271 Mission Memorial Hospital 604-814-5188 Squamish Hospital 604-892-5211 

Chilliwack General Hospital 604-795-4122 Mount Saint Joseph Hospital 604-877-8323 St. Paul’s Hospital 604-806-8006 

Delta Hospital 604-940-3403 Peace Arch Hospital 604-535-4510 Surrey Memorial Hospital 604-588-3308 

Eagle Ridge Hospital 604-469-3172 Powell River General Hospital 604-485-3282 UBC Hospital 604-822-7076 

Fraser Canyon Hospital 604-860-7711 Richmond Hospital 604-244-5104 Vancouver General Hospital 604-875-4111 

Ext. 68612 
 

 

Xin rọi mã số QR này và 
đóng góp ý kiến của quý vị 

về phẩm chất bản dịch. 

https://patienteduc.fraserhealth.ca/
https://vch.eduhealth.ca/en

