
Tip Tc Cuc Sng Sau iu Tr

Moving on After Treatment
(Vietnamese)
Vic hoàn thành quá trình iu tr có th va cng thng va y cm xúc. Quý v s thy nh
nhõm khi vic iu tr chm dt, nhng tht khó mà không lo lng v vic bnh ung th tái phát.
ó là iu quan tâm rt bình thng ca ngi b bnh ung th.

Trong nhiu nm sau khi iu tr xong, quý v vn cn n khám bác s  theo dõi. Các ln
khám ó có th bao gm khám tng quát và xét nghim máu  cho bit bnh ung th có tái
phát không. Các xét nghim khác nh chp X-quang ngc, chp ct lp (CT) và chp cng
hng t (MRI) cng có th cn c thc hin.

Trong nhng ln khám này, bác s cng s cho quý v bit v các phn ng ph. Hu ht mi
phng pháp iu tr bnh ung th u có các phn ng ph. Mt s ch kéo dài t vài tun n vài
tháng, nhng có loi thì lâu hn. Nên cho bác s bit v bt c vn  nào quý v gp phi  có th c
giúp .

n khám bác s mi

Vào mt thi im nào ó sau khi kt thúc vic iu tr ung th, quý v có th phi n khám vi mt
bác s mi. Quý v cn cung cp cho bác s mi tt c các chi tit v bnh ung th và vic iu tr ca
mình. Cn chun b sn thông tin này và gi bn sao ca tt c các h s y t ca mình:

Mt bn sao “h s tin trin bnh” (path report) ca quý v t nhng ln làm sinh thit hay
phu thut

●

Mt bn sao h s m (phu thut), nu quý v ã c phu thut●

Mt bn tóm tt v vic xut vin mà mi bác s u phi chun b khi bnh nhân v nhà, nu
quý v có nm vin

●



Mt bn sao tóm tt iu tr nu quý v ã c x tr●

Mt danh sách lit kê tên thuc, liu lng thuc, và thi gian dùng thuc nu quý v ã c
hóa tr

●

Bn sao chp X-quang và nhng hình nh chn oán khác (nhng thông tin này thng
c lu vào a DVD)

●

thu thp nhng thông tin và tài liu này trong hoc ngay sau khi iu tr có th s d
dàng hn là vic c gng thu thp chúng ti mt thi im trong tng lai.

●

Thay i li sng trong và sau khi iu tr

B bnh ung th và theo ui phng pháp iu tr có th chim rt nhiu thi gian ca quý v, nhng
ó cng là lúc nhìn li i sng ca quý v theo cách mi. Có th quý v ang ngh n cách ci thin
sc khe ca mình. Vài ngi bt u vic này ngay c trong lúc ang iu tr bnh ung th.

Nên có nhng la chn lành mnh.

Hãy nh li cuc sng ca quý v lúc trc khi bit mình b ung th. Quý v có làm gì nh hng
tiêu cc n sc khe không? Có th quý v ã ung nhiu ru bia, hay n nhiu quá, hút thuc,
hay không thng xuyên tp th dc. Có th quý v gi kín cm xúc trong lòng, hay quý v b
cng thng trong thi gian quá dài. Bây gi không phi là lúc thy có li hay t trách mình.
Quý v có th bt u thay i li sng ngay bây gi  có nh hng tt cho sut quãng i còn li ca
mình. Quý v cng s cm thy d chu và khe mnh hn.

Quý v cn bt u bng nhng vic mình quan tâm nhiu nht. Nên nh ngi khác h tr nhng
vic quá khó vi quý v. Ví d, nu quý v mun cai hút thuc lá và cn c tr giúp, xin gi
chúng tôi theo s 1-800-227-2345.

n ung b dng

n ung úng cách là mt th thách trong và sau khi iu tr bnh ung th. Phng pháp iu tr
có th làm thay i v giác ca quý v. Quý v có th b au bao t. Quý v có th không thèm n
và thm chí b st cân khi mình không mun. Mt khác, mt s ngi tng cân mc dù không
n nhiu hn bình thng. iu này cng áng lo ngi.

Nu quý v b st cân hay có vn  v v giác trong thi gian iu tr, c gng n tht khe và nên bit
là các tình trng ó s  dn. Quý v có th yêu cu bác s hay y tá gii thiu n gp chuyên
viên dinh dng  c hng dn cách chng li nhng phn ng ph trong khi iu tr. Quý v cng có
th thy vic n nhng khu phn nh mi 2 n 3 gi s giúp ích cho mình cho n khi thy khe hn.



Mt trong nhng iu tt nht quý v có th làm sau khi iu tr là tp thói quen n ung lành
mnh. C gng n ít nht 2½ chén rau và trái cây mi ngày. Chn thc phm nguyên ht
thay vì bt mì và ng trng tinh ch. C gng hn ch tht có nhiu cht béo. Ct gim tht ch bin
nh xúc xích, tht ngui, và tht heo mui hun khói. Nu ung  ung có cn (ru, bia v.v.) thì
nên hn ch nhiu nht ch 1 ly mt ngày i vi ph n hay 2 ly mt ngày i vi àn ông. Và ng
quên tp th dc. Mt ch  n ung tt và tp th dc u n s giúp quý v gi c trng lng mnh khe và
có thêm nhiu nng lng.

Ngh ngi, mt mi, và tp th dc

Mt mi là mt cm giác rt mt. Mt mi là triu chng ph bin  ngi ang b bnh ung th. Cm giác
“mt thu xng” này không  hn sau khi ngh ngi. i vi vài ngi, cn mt mi này kéo dài sau
khi iu tr.

Có th tht khó  nng ng khi quý v luôn cm thy mt mi. Tuy nhiên, nng ng hn s gim c
mt mi. Các nghiên cu cho thy bnh nhân nào theo mt chng trình tp th dc s thy khe
hn và i phó tt hn vi bnh.

Nu b bnh và quý v cn ngh ngi ti ging trong thi gian iu tr, thì vic sc khe th cht, s do
dai, và sc mnh c bp gim sút i là iu bình thng. Tp th dc có th giúp c bp ca quý v
khe mnh hn và chng li mt mi. iu này cng có th giúp chng li cm giác chán nn ôi khi
gây ra do quá mt mi.

Chng trình tp th dc phi áp ng úng nhu cu ca quý v. Ngi cao tui cha bao gi hot ng
nhiu thì không th tp th dc nhiu nh ngi 40 tui. Nu cha hot ng nhiu trong vài nm trc
ây nhng vn còn i li c, quý v có th th bt u vi vic i b mt on ngn.

Bàn vi bác s hay y tá trc khi bt u, và cho h bit d nh ca mình. Và nên tìm mt bn
cùng tp  quý v s không phi tp mt mình. Có c ngi trong gia ình hay bn bè tham gia
khi bt u chng trình tp th dc mi s là ngun khuyn khích thêm quý v tip tc rèn luyn.
Tuy nhiên, nu quá mt, thì quý v cn phi ngh ngi. Mt vài ngi s cm thy rt khó ngh ngi
khi h ã quen làm vic sut ngày hay lo cho nhà ca và gia ình. Nhng ngh ngi là tt khi
quý v thc s cn.

Còn sc khe tinh thn ca quý v thì nh th nào?

Khi vic iu tr kt thúc, quý v có th s tràn y cm xúc. iu này xy n vi rt nhiu ngi. Quý v ã
tri qua quá nhiu k t khi c chn oán nên ch có th tp trung vào vic qua c chng trình iu
tr thôi. Gi ây quý v có th ngh v cái cht ca mình hay nh hng ca bnh ung th n gia ình
mình. Quý v cng có th bt u ngh nhiu hn v mi quan h vi ngi hôn phi hay ngi yêu.



ây là lúc quý v cn nh n nhng ngi mà mình có th da vào  có thêm sc mnh và c an
tâm. S h tr này có th n t gia ình, bn bè, nhóm h tr ung th, các nhóm nhà th, nhóm
h tr trc tuyn, hay nhà t vn.

Hu ht nhng ai ã tri qua bnh ung th u cm thy tt hn khi có ngi khác h tr. Có ngi cm
thy an toàn khi sinh hot theo nhóm, còn có ngi li thích trao i trong môi trng thân
mt, nh nhà th. Ngi khác thì cm thy d chu hn khi trò chuyn vi mt ngi bn thân hay
chuyên viên t vn. Dù ngun sc mnh hay h tr ca quý v là gì, hãy chc rng quý v có mt
ni  chia s nhng bn khon và lo lng ca mình.

Hành trình tr bnh ung th có th làm quý v có cm giác rt cô n. Quý v không cn phi vt
qua bnh này mt mình. Bn bè và gia ình ca quý v có th cm thy phi ng ngoài cuc nu
quý v không  h tham gia. Hãy  h giúp – và hãy  cho nhng ngi khác mà quý v thy
có th giúp c cùng tham gia. Nu không chc chn nhng ai có th tr giúp, xin gi cho
chúng tôi theo s 1-800-227-2345 vào bt c lúc nào ngày hay êm.

Quý v không th thay i thc t là mình ã b bnh ung th. iu mà quý v có th thay i là
cách sng ca mình trong quãng i còn li.
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