
Triu Chng au Khi B Bnh Ung Th

(About Cancer Pain)
Khi b ung th, quý v có th lo lng b au. C 3 ngi iu tr bnh ung th thì khong 1 ngi s có
triu chng au. Th nhng mt s loi ung th không gây cn au th cht nào c.

Cn au có th nh hng n i sng ca quý v theo nhiu cách. Cn au có th cn tr các hot ng
hàng ngày ca quý v. Quý v cng có th rt au bun khi gia ình và bn bè không hiu
nhng cm giác ca mình.

Cn au có th làm quý v cm thy Cn au có th gây khó khn cho
Mt mi●

Bun chán●

Tc gin●

Cáu knh●

Cô n●

Cng thng●

Các hot ng hàng ngày●

Cm giác hng thú vi công vic và các s thích●

Gic ng●

n ung●

Mi quan h vi gia ình và bn bè●

Thú vui trong cuc sng●

Cn au do ung th gây ra có th iu tr c.

Có nhiu loi thuc cng nh nhiu phng pháp không dùng thuc có th giúp quý v gim au.
Quý v không nên chp nhn cn au nh là mt triu chng bình thng ca bnh ung th.
Chng au ca mi ngi u khác nhau. Nu quý v b au, hãy m bo rng phng pháp gim au c
chn là phù hp cho mình. Nhng ngi c kim soát cn au có th ng và n khe hn, vui sng
vi gia ình và bn bè, và nhiu khi có th tip tc làm vic và theo ui các s thích ca mình.

Nhiu ngi s dùng thuc gim au vì h không mun b nghin thuc. Xin hãy hiu rng rt ít ngi
b nghin thuc khi iu tr cn au ung th. Nhng ngi khác s b phn ng ph có hi. Th nhng
nhóm chm sóc sc khe cho quý v có th giúp quý v phòng nga hay kim soát hu ht
các phn ng ph.



Vì sao b au

Ngi b ung th có th thy au  mt vùng c th nào ó, hoc có th cm thy m yu toàn thân.
Có ngi luôn cm thy khó chu. ôi khi cn au xy ra do khi u chèn ép vào dây thn kinh,
xng, hay mt b phn trong c th quý v. Các phng pháp iu tr ung th và phn ng ph cng
có th gây au. Quý v cng có th b các chng au không liên quan n bnh ung th, nh
nhc u hay au khp.

Hãy cho bác s hay y tá bit v cn au ca quý v.

Ch có chính quý v mi bit mình au nh th nào. Mt s ngi b ung th cm thy khó nói v cn
au ca mình. Mt iu rt quan trng là cn báo cho bác s và y tá bit khi quý v b au. Nu i
n lúc cn au tr nên rt nng thì vic gim au s khó hn nhiu.

Nhóm chm sóc sc khe ca quý v cn phi bit:

Quý v bt u b au lúc nào?●

Quý v b au bao lâu mt ln?●

au  âu?●

au nhiu không?●

au nh th nào? au nhói, au âm , au nh búa b, au u n, au rát, v.v...?●

iu gì làm cn au nng hn, và iu gì giúp cn au gim bt?●

Cn au ca quý v gim i bao nhiêu khi dùng thuc hin ti ca quý v?●

Hãy hi bác s hay y tá ca quý v:

iu gì làm tôi au?●

Có thuc nào có th giúp gim au cho tôi không?●

Tôi cn ung thuc nh th nào, vào lúc nào, và trong bao lâu?●

Tôi có cn ung thuc chung vi thc n hay ung thêm cht lng không?●

Bao lâu thuc mi có tác dng?●

Các phn ng ph thng gp là gì? Tôi nên làm gì nu có phn ng ph?●

Tôi nên làm gì nu thuc không có tác dng? Tôi có th ung thêm không? Bao
nhiêu?

●

Khi dùng thuc gim au, tôi có phi hn ch các hot ng ca tôi nh làm vic, lái xe,
v.v... không?

●

Vic dùng thuc gim au chung vi các loi thuc khác ca tôi có an toàn không?●



Tôi có th làm gì khác  giúp gim au?●

Quý v cn bit:

Có cách  gim hu nh tt c các triu chng au do ung th gây ra.●

Làm gim cn au ung th là mt phn ca vic iu tr ung th cho quý v.●

Cách tt nht  kim soát cn au là chn ng trc khi b au hoc trc khi cn au tr nên nng
hn.

●

Vic quý v cho bác s hay y tá bit v cn au không có ngha quý v là ngi thiu ý chí.●

Quý v có quyn yêu cu c gim au.●

Nhng ngi dùng thuc  gim cn au ung th rt ít khi b nghin thuc.●

Hu ht mi ngi s không có cm giác "phê" hay mt kh nng t ch khi dùng thuc gim
au theo ch dn ca bác s.

●

Các phn ng ph ca thuc có th kim soát c, và nhiu khi có th ngn nga phn ng trc
khi xy ra.

●

C th ca quý v s không b ln thuc gim au. Không nên  dành thuc mnh hn  "s
dng sau."

●

Thuc gim au có tác dng khác nhau tùy theo tng ngi. Mt liu tht nh có th   gim
au cho mt s ngi, trong khi ngi khác li cn liu cao hn rt nhiu  c gim au.

●

Tt nht là ch mt bác s kê toa thuc gim au cho quý v. Nu mt trong các bác s
thay i thuc ca quý v, h phi thông báo cho các bác s khác bit v iu này.

●

Không bao gi chia s thuc gim au. Không bao gi ung thuc ca ngi khác hay cho
ngi khác ung thuc ca mình. Các loi thuc gim au mà trc ây quý v thy có hiu qu
có th không phù hp cho quý v vào lúc này. Các loi thuc giúp ích cho mt ngi
bn hay ngi thân ca quý v có th không phù hp cho quý v. Và mt s loi thuc có th
tng tác bt li vi nhng thuc khác quý v ang dùng  iu tr ung th.

●

Chính quý v là ngi quyt nh k hoch kim soát cn au ca mình, và quý v có th thay i k
hoch vào bt c lúc nào. Mun bit thêm v cách nói chuyn vi bác s v triu chng au, theo
dõi các thuc gim au và nhng vic khác quý v có th làm  giúp kim soát cn au, xin gi
cho chúng tôi bt c lúc nào, ngày hay êm, theo s 1-800-227-2345.
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