
Dành cho Ngi Chm Sóc For the
Caregiver
Ung th không ch nh hng ti ngi bnh mà còn nh hng ti ngi chm sóc và nhng ngi thân
yêu ca h. Ngi chm sóc cho bnh nhân ti t gia c gi là “ngi chm sóc.” Ngi chm sóc
thng góp phn rt quan trng trong quá trình chm sóc cho bnh nhân.

Trong phn ln trng hp s có mt ngi chm sóc chính cho bnh nhân. Nhiu khi ngi này là
v/chng, bn tình hoc mt ngi con ã trng thành. Cng có lúc mt ngi bn thân s cùng
tham gia chm sóc, c bit là khi bnh nhân không có gia ình  gn.

i vi mt s ngi, làm ngi chm sóc giúp h vt qua ni bun au và cú sc tinh thn khi bit rng
ngi thân yêu ca h b ung th. H có th th hin c s tôn trng và tình yêu thng qua vic
chm sóc, và d nhiên vic ó cng em li cm giác tuyt vi khi bit là mình có ích và cn thit
vi ngi thân yêu.

Nhng có ôi ngi có th không cm thy thoi mái khi làm ngi chm sóc. Có nhiu lý do dn
n tâm lý này: các thành viên trong gia ình có th không hòa thun vi ngi bnh, hoc h
thng có quá nhiu vic khác phi làm, hoc h có th e ngi rng h làm không tt công vic
ó. Nhng thành viên trong gia ình hay ngi thân yêu nào không mun làm ngi chm
sóc có th cm thy áp lc hoc có li, thm chí cho dù h có nhng lý do rt hp lý khi quyt
nh nh vy.

Nu quý v ang suy ngh n vic làm ngi chm sóc, quý v cn chân tht vi cm xúc ca
chính mình. Nu quý v m nhn vai trò này trong khi còn ang bi ri thì có th dn n các
vn  rt bc bi  thi gian sau này.  tránh gp vn , hãy cho mi ngi bit nhng hn ch ca quý v
ngay khi có th. Theo cách ó, quý v và ngi bnh có th lp k hoch chm sóc khác nu cn
thit.

Chm sóc bn thân

Chm sóc cho mt ngi b bnh ung th có th rt cng thng. Ngoài nhng công vic thng nht



nh nu n, dn dp và làm vic vt, ngi chm sóc tr thành mt thành viên quan trng trong
nhóm iu tr ung th. Quý v có th cn trao i vi nhóm chm sóc, gii quyt công vic vi công
ty bo him, cho bnh nhân dùng thuc và giúp quyt nh xem mt phng pháp iu tr nào ó
có tác dng hay không. Thi biu dày c nh vy có th khin quý v không còn thi gian
chm sóc các nhu cu ca chính mình.

Có th quý v cha ngh nhiu v iu ó, nhng khi ang chm sóc ngi thân yêu ca mình, quý
v cng phi chm sóc tt cho bn thân na. Chm sóc bn thân bao gm ng và tp th dc y , n
ung hp lý, n khám bác s nu cn và c gng ht sc theo úng thi khóa biu thng ngày.
Quý v không cn phi cm thy có li hay ích k khi dành thi gian cho bn thân. Chính vic
ó s giúp quý v có  nng lng cn thit  chm sóc cho ngi thân yêu.

Nhng mo di ây có th giúp quý v quan tâm n các nhu cu và cm xúc ca mình:

Lên k hoch làm nhng gì mình thích. Có 3 kiu hot ng quý v cn cho bn thân:●

Nhng hot ng có s tham gia ca nhng ngi khác, ví d nh n tra vi bn●

Nhng hot ng mang li cho quý v cm giác thành công, ging nh khi tp luyn th
thao hoc hoàn thành mt d án

●

Nhng hot ng khin quý v cm thy sng khoái hoc d chu, nh xem mt b phim hài hc
hoc i do

●

C gng theo dõi tin tc trong “th gii thc” – ó là th gii không có bnh ung th. Xem
chng trình thi s. Dành  thi gian c báo bui sáng. Dành ra mt khong thi gian
trong ngày, ví d vào ba n, là lúc quý v không nói chuyn v bnh tt.

●

Tính n vic tham gia mt nhóm h tr cho ngi chm sóc hoc gp t vn viên. Mt y tá
hay cán s xã hi có th a ra khuyn ngh, hoc quý v có th gi cho Hip Hi Ung Th M
(American Cancer Society) theo s 1-800-227-2345 và hi xem gn ni quý v  có
dch v gì.

●

Nu quý v cn ngh vic mt thi gian, hãy trao i vi ch ca quý v hoc nhân viên ph
trách các chng trình quyn li ni quý v làm vic. Nu quý v không th hoc không
mun ngh vic, quý v có th s dng thi gian ngh phép không lng theo o Lut Ngh
Phép Vì Lý Do Y T và Gia ình (Family and Medical Leave Act).

●

Hi xem liu công ty quý v có Chng Trình H Tr Nhân Viên (Employee
Assistance Program, hay EAP) hay không. Nhng chng trình này có th giúp
quý v liên lc vi mt t vn viên nu quý v cn c h tr  gii quyt các vn  nh khó khn v tài
chính, s cng thng và trm cm.

●

ng c gng t làm tt c mi vic. Kim tìm s h tr t nhng ngi khác.  h có mt trong cuc
sng ca quý v và giúp nhng vic cn phi làm cho ngi bnh.

●

Khi nhng ngi khác mun h tr



Cho dù vic chm sóc cho ngi b ung th có nhiu òi hi và gây cng thng, công vic ó
cng có th mang li cm giác hài lòng. Nhng úng là có nhng lúc có quá nhiu vic dành
cho mt ngi. Vy thì hãy yêu cu c tr giúp! Nh vy có th gim bt áp lc và giúp quý v có
thi gian chm sóc bn thân. Gia ình và bn bè thng mun h tr nhng có th không hiu rõ
quý v cn gì. Sau ây là mt s mo khi a ra yêu cu tr giúp:

Kim tra xem mình cn c tr giúp vn  gì. Lp danh sách.●

Hi gia ình và bn bè xem h ngh h có th giúp nhng vic gì và khi nào. Quý v cng
có th liên lc vi mt ngi khi có mt yêu cu c th. Gii thích tht rõ mình cn gì.

●

Khi nhn c thông tin t tng ngi, hãy ghi chú vào danh sách quý v ã lp  nh rng
ngi nào áp ng c nhu cu ó.

●

Chm sóc cho ngi b ung th

Có th quý v nhn thy rng khi b ung th, ngi thân yêu ca mình tr nên cáu knh, trm lng
và co mình li, hoc n gin là bun chán. Hãy c gng  bên cnh h – sn sàng lng nghe.
Nu h không sn sàng m lòng thì ng ép h. Có th h cn mt khong thi gian yên tnh  hiu
nhng suy ngh ca mình trc khi có th nói ra vi quý v. Có th quý v s có cm giác h
không nói chuyn vi quý v bi vì h không mun làm quý v bun. Hãy nói rõ cho h bit
rng quý v sn sàng nói chuyn, thm chí cho dù là v nhng  tài không d nghe.

Quý v và ngi thân yêu ca mình có th mun cùng nhau vch ra các nhim v ca tng ngi
vi vai trò là ngi chm sóc và ngi bnh. Ví d:

Tìm hiu xem ngi bnh có th t làm nhng công vic gì mt cách an toàn. Ri  h t làm
càng nhiu càng tt.

●

Cn to iu kin cho ngi bnh thy thoi mái trong vic mun chia s nhng suy ngh và
cm xúc ca mình, nhng cng có lúc quý v có th cn khuyn khích h nói v nhng  tài
khác ngoài ung th và bnh tt.

●

ng c gng giu gim tin xu hoc thông tin không d chu ch vì mun bo v cm xúc ca
ngi thân yêu. iu này có th dn n s nghi k và gin hn. Hãy  cho ngi bnh t quyt nh
càng nhiu vic càng tt.

●

Quý v có vai trò quan trng trong vic giúp cho ngi thân yêu ca mình vt qua giai on
mang trong mình cn bnh ung th. Chúng tôi có thông tin, các ngun tr giúp và s h tr
có th giúp ích cho quý v. Xin gi cho chúng tôi theo s 1-800-227-2345  bit thêm
thông tin v vic làm ngi chm sóc, hoc nu quý v có lúc nào cn c tr giúp cho chính
mình hoc ngi thân yêu.
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