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Khái niệm chung
Sinh thiết da là một thủ thuật nhanh chóng và đơn giản, dùng để lấy một mẫu da nhỏ để xét nghiệm. Thủ thuật này thường 
diễn ra tại văn phòng bác sĩ của quý vị. Quý vị có thể cần sinh thiết da để giúp bác sĩ chẩn đoán các bệnh như ung thư da, 
nhiễm trùng hoặc bệnh về da khác.
Mẫu mô của quý vị sẽ được gửi đến phòng thí nghiệm, nơi bác sĩ giải phẫu bệnh sẽ kiểm tra và báo cáo lại cho bác sĩ của 
quý vị. Các loại sinh thiết da bao gồm:

• Sinh thiết cạo – một mẫu da nhỏ được cạo bằng dụng cụ giống như dao cạo
• Sinh thiết bấm lỗ  – bác sĩ gia đình sẽ lấy một mẫu mô bằng thiết bị nhỏ hoạt động giống như dụng cụ bấm lỗ
• Sinh thiết cắt bỏ – một tổn thương da, chẳng hạn như ung thư da, được loại bỏ cùng với một số vùng da xung quanh

Đôi khi cần thiết phải khâu lại sau khi thực hiện sinh thiết da. 
 

Tôi cần làm gì trước khi làm thủ thuật?
Quý vị không cần phải làm bất cứ điều gì để chuẩn bị cho thủ thuật này. 
 

Điều gì sẽ diễn ra?
Bác sĩ sẽ gây tê cục bộ để làm tê khu vực có liên quan. Họ sẽ sử dụng một thiết bị kim loại nhỏ (chẳng hạn như dao mổ 
hoặc dao cạo) để lấy một mẩu mô nhỏ từ khu vực đó. Kết quả của quý vị sẽ có sau khoảng một tuần.
Đôi khi, quý vị có thể cần khâu để khép vết thương lại và giúp vết thương mau lành. Bác sĩ gia đình của quý vị sẽ thảo luận 
về cách chăm sóc da sau khi sinh thiết và có thể yêu cầu quý vị quay lại để thảo luận về kết quả và gỡ các mũi khâu. 
 

Dự kiến sau đó sẽ thế nào?
Không có hậu quả gì từ thủ thuật này. Nếu quý vị bị đau tại chỗ cắt bỏ, quý vị có thể dùng thuốc giảm đau không cần kê 
đơn để giúp xoa dịu. 
 

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì vào lúc này?
Bác sĩ sẽ thảo luận về những gì liên quan đến sinh thiết da và cách chăm sóc da sau khi sinh thiết. Bác sĩ sẽ gây tê cục bộ để làm tê khu 
vực có liên quan. Họ sẽ sử dụng một thiết bị kim loại nhỏ (chẳng hạn như dao mổ hoặc dao cạo) để lấy một mẩu mô nhỏ từ khu vực 
đó. Đôi khi, quý vị có thể cần khâu để khép vết thương và giúp vết thương mau lành. Kết quả của quý vị sẽ có sau khoảng một tuần. 
 

Bác sĩ gia đình của tôi sẽ làm gì sau đó? 
Bác sĩ sẽ muốn gặp lại quý vị để thảo luận về kết quả sinh thiết. Họ cũng có thể cần phải gỡ các mũi khâu. Nếu quý vị cần 
các cuộc hẹn tái khám, bác sĩ sẽ giúp sắp xếp những cuộc hẹn này. 
 

Tôi nên làm gì? 
Chăm sóc vị trí sinh thiết theo chỉ dẫn của bác sĩ gia đình. Nếu quý vị lo lắng về bất cứ điều gì, hãy nói chuyện với bác sĩ gia 
đình của mình. Cố gắng đừng lo lắng và phân tâm bản thân bằng cách bận rộn trong khi chờ đợi kết quả. 
 

Có những dịch vụ hỗ trợ nào?
Khoa Da Liễu Bệnh Viện Liverpool
Khoa Da Liễu Bệnh Viện Liverpool cung cấp một loạt các dịch vụ về da với các bác sĩ chuyên khoa da liễu. Với đội ngũ nhân 
viên chuyên về các bệnh ngoài da phổ biến và hiếm gặp, họ cung cấp phương pháp điều trị cho mọi lứa tuổi, từ trẻ sơ sinh 
đến người già và phụ nữ mang thai. Hãy đề nghị bác sĩ của quý vị giới thiệu đi.
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Thông �n này dành cho người đã được bác sĩ chẩn đoán bệnh. 
Nó không được soạn ra để dùng chẩn đoán bệnh hoặc thay thế 
cho việc chăm sóc y tế đang �ếp diễn

Các tờ thông �n thuộc Danh Mục Tài 
Nguyên Y Tế (Health Resource Directory) 
được sự chuẩn y của Ủy Ban Tư Vấn Cộng 
Đồng thuộc Mạng Lưới Y Tế Cơ Bản Tây 
Nam Sydney (South Western Sydney PHN’s 
Community Advisory Commi�ee) và của 
các bác sĩ gia đình tại địa phương

Sinh Thiết Da

Tôi có thể tìm hiểu thêm ở đâu?
• Kênh Sức Khỏe Tốt Hơn – sinh thiết: betterhealth.gov.au

Điều gì sẽ xảy ra với mẫu sinh thiết của tôi?

Làm sinh thiết có đau không?

Làm sinh thiết có để lại vết sẹo không?

Khi nào tôi sẽ biết kết quả?

Tôi nên hỏi bác sĩ của mình những gì?


