
Trao i Vi Bác S Ca Quý V Talking With
Your Doctor

Nhóm chm sóc sc khe ca quý v

Mt nhóm ngi c ào to chuyên môn s giúp  quý v trong vic i phó vi bnh ung th. Mi
ngi trong nhóm này có các k nng c bit mà có th cn thit cho quý v. H có th cho bit
nhng ni cung cp thêm thông tin v bnh ung th. H có th tr li các câu hi ca quý v, h tr
quý v, và gii thiu quý v n vi các ngun tr giúp  gn quý v.

Vic có th trao i c vi nhóm chm sóc sc khe cho mình là ht sc quan trng khi quý v i
mt vi bnh ung th. Các bác s và y tá có th cung cp cho quý v rt nhiu thông tin. Quý
có th hi h v:

Loi bnh ung th ca quý v●

Các phng pháp iu tr●

Các phn ng ph●

Nhng gì quý v có th và nên làm trong sut quá trình iu tr●

Quý v cn cm thy thoi mái vi nhng “ngi tham gia” trong nhóm chm sóc sc khe ca
mình. Vic xây dng mt nhóm vng mnh cn có thi gian, s quan tâm và c gng, nhng là
mt vic áng làm. ó là nhng ngi s cùng h tr quý v  chin u vi bnh ung th.

Bác s ca quý v

Bác s ca quý v là mt “ngi tham gia” chính yu trong nhóm. ôi khi cn có mt thi gian 
quý v cm thy thoi mái khi tip xúc vi bác s này. Hãy dành thi gian  hi và chia s
nhng lo lng ca quý v. Bác s ca quý v cng phi dành thi gian  lng nghe quý v và tr li
các câu hi.

Mi ngi có cách riêng ca h khi chia s thông tin. ó là lý do ti sao mt bác s tht tt vi ngi



này li không phù hp vi ngi khác. Hãy ngh v nhng gì quý v mong mun  mt ngi bác
s. Mt s ngi mun bác s chia s thông tin thc t theo phong cách chuyên nghip và có
kinh nghim. H không mong mun bác s s là bn ca h. Nhng ngi khác thì li mun bác
s có mt “phong cách cha bnh” thân thin. H mun có mt bác s mà h có th cm thy gn
gi. Hãy c gng t tìm hiu xem quý v cn gì, và cho bác s ca quý v bit.

Mi quan h gia bác s và quý v là rt quan trng. ôi khi vn  có th ny sinh, nhng vic trao
i ci m vi bác s có th giúp gii quyt nhng vn  ó. Hãy nêu rõ nhng lo ngi và nguyn vng
ca quý v. a ra các ví d c th. Nu quý v không hài lòng vi mi quan h này, quý v có th
cn ngh n các la chn khác, ví d nh i bác s. Trong trng hp này, hãy thông báo cho
bác s ca quý v bit v quyt nh này, cho bit lý do, và yêu cu bác s giúp ký chuyn vic
chm sóc quý v sang mt bác s mi.

Hãy t hi bn thân, “Tôi mun bit nhiu n mc nào?”

Vic quý v mun nm bt thông tin theo nhp  riêng ca mình là hoàn toàn bình thng.
Ch có quý v mi bit c khi nào mình sn sàng nói chuyn, khi nào mình mun bit thêm
v bnh ung th, và mun bit chi tit n mc nào.

Quý v có th mun bit rt nhiu v cn bnh ca mình. Mt s ngi cm thy an tâm hn v nhng gì
sp xy ra khi h bit ht tt c s tht. Hoc có th quý v ch mun bit mt chút ít thông tin. Mt s
ngi cm thy phin lòng khi c cung cp quá nhiu thông tin cùng mt lúc. H có th cm thy
cng thng hoc quá ti bi nhiu thông tin chi tit. Mt s trong nhng ngi này thích  cho bác
s ca h a ra hu ht các quyt nh. Hãy nói rõ cho bác s hiu quý v mun bit nhiu hay ít
thông tin n mc nào.

Hãy t câu hi

Xin ng ngi t câu hi. Nhiu bác s i bnh nhân t câu hi, nhng nhiu khi quý v thm chí
không bit phi hi gì. Quý v hay ngi thân có th d dàng quên i các câu hi mun t ra. 
giúp tránh trng hp này, hãy ghi li câu hi ngay khi ngh ra và sau ó mang s ghi theo
khi quý v n vn phòng bác s. Di ây là mt s câu hi thng gp v bnh ung th:

Tôi b bnh ung th loi gì?●

Bác s  ngh phng pháp iu tr nào?●

Có các phng pháp iu tr khác không?●

Nhng phng pháp iu tr này s giúp tôi nh th nào?●

Phng pháp iu tr có th gây tn thng cho tôi nh th nào? Các ri ro là gì?●

Các loi thuc tôi s phi dùng là gì? Thuc ó dùng  làm gì?●



Tôi s cm thy nh th nào trong quá trình iu tr?●

Các phn ng ph, nu có, mà tôi cn  phòng là gì?●

Có bt k phn ng ph hoc du hiu bt thng nào mà tôi cn báo ngay cho bác s
không?

●

Làm gì  gim các phn ng ph?●

Nu tôi có thc mc hay khó khn thì tt nht là nên gi vào lúc nào? Thng phi ch
bao lâu thì bác s mi gi li c?

●

Tôi nên làm gì nu gp phi vn  nghiêm trng khi vn phòng ca bác s óng ca?●

Tôi có nên tham kho ý kin th hai không? T ai?●

Làm th nào  tôi nh mi th?

Tht khó  nh ht tt c nhng gì c khuyên sau mi ln khám bác s. Vì vy s có ích khi quý
v i vi cùng mt ngi ti mi ln khám. Ngi ó có th nhc cho quý v nhng iu quý v mun hi và
giúp quý v nh li nhng gì bác s ã nói.

Quý v cng có th cm thy d àng hn nu nh ngi này thông tin cho ngi thân v tình trng
ca quý v. iu này giúp ngi thân bit v tình trng ca quý v nhng tránh cho quý v phi tr li
rt nhiu câu hi. Quý v có th s cn ngi thân giúp mình khi a ra quyt nh, vì vy vic luôn
cp nht thông tin cho h là iu nên làm.

Hãy m bo rng quý v hay ngi thân ghi li nhng gì bác s nói vi quý v. Thm chí quý v
có th ghi âm li cuc nói chuyn. Hãy nh xin phép bác s trc khi làm vic ó.

Nu quý v mun bit thêm chi tit sau khi bác s tr li câu hi, hãy cho bác s bit. Vic hi li
cùng câu hi ó theo cách khác có th giúp quý v hiu nhiu hn. ôi khi bác s dùng nhng
t ng khó hiu i vi quý v. Nu có gì quý v không hiu, hãy yêu cu bác s gii thích. Hoc
mt cách hu ích khác là quý v có th yêu cu bác s cung cp hình nh, trang web,
video, hoc nhng th khác mà quý v có th mang v xem  nhà.

Hãy ghi li các hng dn ca bác s. Phi chc chn là quý v hiu ht trc khi ri vn phòng bác
s. Sau ó hãy làm úng theo các hng dn. Quý v luôn có th gi n vn phòng bác s  hi
nu có câu hi v sau. Thông thng, các y tá cng có th giúp quý v.

iu trên ht là các bác s phi nghiêm túc tr li các câu hi ca quý v. H phi bit quan tâm
n các lo lng ca quý v và không làm cho quý v cm thy vi vàng. Nu bác s ca quý v
không i x nh vy khi quý v có câu hi, hãy nói lên iu này.

Hãy m bo rng các bác s ca quý v có th trao i vi



nhau.

Nhiu khi quý v s có nhiu hn mt bác s, và mi ngi phi bit v nhng gì ã thc hin cho quý
v. Lp mt danh sách tt c bác s ca quý v gm tên, chuyên môn, s in thoi, và a ch. a
danh sách này cho mi bác s có tên trong ó. iu này s giúp to iu kin d dàng hn cho
các bác s trao i và chia s các báo cáo và h s y t vi nhau.

Quý v có th phi ký mu n cho phép h chia s thông tin và trao i v trng hp ca quý v.
iu này là cn thit  bo v quyn riêng t ca quý v. Khi n khám vi mt bác s, hãy hi xem
bác s ó ã trao i vi các bác s khác hay ã nhn c các báo cáo t h cha.

ó là nhóm chm sóc sc khe cho quý v.

Quý v là mt thành viên then cht trong nhóm chm sóc sc khe ca mình. Các thành
viên khác trông mong quý v tham gia tích cc trong nhóm. iu này có ngha là quý v
luôn có mt ti các bui khám bnh, dùng thuc theo ch nh, trao i vi bác s hay y tá v bt
k vn  hay lo lng nào mà quý v có, và t câu hi.

Luôn ch ng trong vic chm sóc sc khe ca mình s giúp quý v nm bt c nhng gì cn bit,
và cng giúp m bo rng mi ngi ang cùng giúp quý v chin u chng li bnh ung th. Mt s
ngi có th cn có thi gian  hc cách tr thành mt thành viên tích cc trong nhóm. Sau
mt thi gian, quý v có th phi ngc nhiên khi thy mình và ngi thân ã làm vic này gii nh
th nào.

Cho dù quý v có th không bit c nhiu v bnh ung th và vic iu tr nh là bác s, nhng quý
và ngi thân là nhng ngi duy nht có th quyt nh iu gì là tt nht cho quý v. Là mt thành
viên ca nhóm, hãy luôn nh rng quý v óng vai trò ch cht trong vic chm sóc ca
mình.

Nu quý v cn bit thêm v vic làm cách nào  tr thành mt thành viên tích cc trong
nhóm chm sóc sc khe ca mình hoc có câu hi v bnh ung th hay phng pháp iu tr,
vui lòng gi cho chúng tôi vào bt c lúc nào, ngày hay êm, theo s 1-800-227-2345.
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