
Mt Mi Fatigue
Nhng ngi c iu tr bnh ung th thng cm thy rt mt. Chng này c gi là mt mi. Nó không
ging nh cm giác mt nhc sau mt ngày làm vic ct lc. Tình trng mt mi này có th vn
còn sau khi quý v ngh ngi hay ng, và có th kéo dài nhiu tháng sau khi kt thúc quá
trình iu tr. Khi b mt mi, toàn b c th và thm chí u óc ca quý v cng cm thy rt mt. Ngi
ta có th dùng nhng ch nh mt, yu, kit sc, rã ri hay mt nhoài  din t cm giác này. Tình
trng mt mi có th phát trin t t hoc xut hin t ngt. Quý v có th cm thy nh không chu ni.

Mt mi có th nh hng n nhiu khía cnh khác nhau trong cuc sng ca quý v, ví d nh kh
nng n ung và t chm sóc bn thân cng nh cm giác ca quý v v chính mình. Nó có th
làm cho quý v khó tp trung. Quý v có th cm thy khó giao tip vi ngi khác vì mt mi. a
s ngi c iu tr ung th nói rng cm giác mt mi gây cng thng nhiu hn c các chng bun
nôn, ói ma hay au. Mt s ngi ngng iu tr chính vì lý do mt mi. Do ó, quý v không nên
l i nu cm thy mt mi.

Ti sao b mt mi?

Mi ngi cm thy mt mi vì nhng lý do khác nhau. Sau ây là mt s nguyên nhân gây mt
mi:

Liu pháp hóa tr au n Khó ng
Phóng x Mt s loi thuc Thiu vn ng
Phu thut Không ung  cht lng Không th ra khi ging
Bun nôn Gp vn  v n ung Cm thy lo lng
Ói ma Nhim trùng Cm giác bun chán
Các phn ng ph ca phng
pháp iu tr

S lng t bào máu thp (thiu
máu)

Nhu cu i phó vi nhiu cm xúc v
bnh ung th

ôi khi rt khó bit c nguyên nhân c th nào ã gây ra tình trng mt mi. ó là mt phn ng ph
thng gp ca hu ht các phng pháp iu tr ung th. Thm chí chính bnh ung th có th gây
mt mi. Tình trng này có th rt khó iu tr bi vì nhng vn  khác có th làm tng cm giác mt
mi, ví d nh khi quý v cm thy bun, trm cm hay lo lng. Ch có quý v mi bit c mình có



ang mt mi hay không, và tình trng ó nng nh th nào. Bác s không th làm xét nghim
hay chp hình x quang  bit quý v mt mi n mc  nào. Cách tt nht  xác nhn mc  mt mi
ca quý v chính là cn c vào nhng gì quý v báo cho nhóm chm sóc sc khe cho
mình.

Các du hiu ca chng mt mi là gì?

Không có sinh khí●

Ng nhiu hn●

Không thích thú vi nhng vic quý v thng thích làm●

Vn cm thy bun ng, ngay c sau khi ng mt gic●

Không th tp trung hay suy ngh minh mn●

Cm thy bun, tiêu cc hay cáu knh●

Quý v có th i phó vi tình trng mt mi bng cách nào?

Cho bác s hay y tá bit rng quý v cm thy mt mi, gm c mc  nng nh ca chng ó.
Bác s ca quý v s c gng tìm ra nguyên nhân gây mt mi. Mt s nguyên nhân có
th iu tr c.

●

Lp k hoch hot ng trong ngày sao chó quý v có  thi gian ngh ngi. Nhiu ln ngh
ngi ngn có th tt hn mt ln ngh lâu. Ng ngày có th giúp ích min là không làm
cho quý v khó ng vào ban êm.

●

Làm nhng vic quan trng nht vào lúc quý v có nhiu nng lng nht. Chp nhn rng
nhng vic ít quan trng hn có th cn " ó".

●

Nh ngi thân và bn bè tr giúp.●

 nhng th quý v thng cn dùng trong tm tay.●

Hc cách i phó vi cng thng. Tp hít th sâu, c sách, chi nhc, hoc làm nhng hot ng
thú v khác.

●

Nói chuyn vi bác s ca quý v  c giúp  nu b au, bun nôn hay bun chán.●

Vn ng c th khi có th. Hi bác s xem loi th dc nào phù hp nht cho quý v.●

Vit nht ký hàng ngày v nhng cm giác ca quý v. Nh mang theo khi n gp bác s.●

Theo ch  n ung b dng, có nhiu cht m (tht, trng, sa và u). Ung tht nhiu cht lng.
Hi bác s xem quý v có cn theo ch  n ung c bit hay dùng vitamin không.

●

Gi cho bác s ca quý v nu:

Chng mt mi ca quý v không gim bt, tr li nhiu ln, hoc tr nên nng hn.●



Quý v cm thy mt hn bình thng trong khi hoc sau khi làm vic gì.●

Quý v cm thy mt mà không phi do hot ng nhiu hn bình thng.●

Chng mt mi gây phin cho các hot ng xã hi hoc hot ng hàng ngày ca quý v.●

Chng mt mi không gim bt sau khi quý v ngh ngi hay ng.●

Quý v b ln ln hoc không th tp trung t tng.●

Quý v b ht hi hoc tim p nhanh sau khi hot ng nh.●

Quý v không th ra khi ging trong hn 24 ting.●

Nhng iu nên hi bác s:

Ti sao tôi cm thy mt th?●

Có phi do bnh ung th hay vic iu tr ung th khin tôi cm thy mt nh vy không?●

Có phng pháp iu tr nào  giúp gim chng mt mi không?●

S lng t bào máu ca tôi nh th nào? Tôi có b thiu máu không? Có th iu tr c
không?

●

Có loi thc n nào mà tôi nên n  tng t bào máu không?●

Cho dù vic i phó vi tình trng mt mi có th khó nhng vn có th kim soát c. Nu quý v
cn c h tr vì b mt mi hoc có câu hi, vui lòng gi in cho chúng tôi vào bt c lúc nào,
ngày hay êm, theo s 1-800-227-2345.
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