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What is cancer? A guide for patients and families
Ung thư là gì?
Bệnh ung thư có thể xuất hiện ở bất kỳ phần nào trên cơ thể. Nó bắt ñầu khi các tế bào
phát triển vượt mức kiểm soát và chèn lấn các tế bào bình thường. ðiều này làm cho cơ
thể khó hoạt ñộng như bình thường.
Ung thư có thể ñược ñiều trị rất tốt ở nhiều người. Thực tế, hiện tại số người trở lại có
cuộc sống bình thường sau khi ñược ñiều trị ung thư là nhiều hơn bao giờ hết.
Dưới ñây chúng tôi sẽ giải thích ung thư là gì và ñược ñiều trị như thế nào.
Quý vị sẽ tìm thấy một danh sách liệt kê và ñịnh nghĩa các thuật ngữ về bệnh ung thư ở
cuối cuốn sổ tay này.

Thông tin cơ bản về bệnh ung thư
Ung thư không chỉ là một bệnh.
Có nhiều loại ung thư, chứ ñó không chỉ là một bệnh ñơn thuần. Ung thư có thể bắt ñầu
ở phổi, vú, ñại tràng, hoặc thậm chí trong máu. Các loại ung thư ñều giống nhau ở một
số phương diện, nhưng khác nhau ở cách phát triển và lan rộng.

Các loại ung thư giống nhau như thế nào?
Các tế bào trong cơ thể chúng ta ñều phải làm những công việc nhất ñịnh. Những tế bào
bình thường phân chia một cách có trật tự. Chúng chết ñi khi bị yếu hoặc bị tổn thương,
và các tế bào mới thế chỗ của chúng. Ung thư xảy ra khi các tế bào bắt ñầu phát triển
vượt mức kiểm soát. Các tế bào ung thư tiếp tục phát triển và tạo ra các tế bào mới.
Chúng chèn lấn các tế bào bình thường. ðiều này gây ra các vấn ñề ở phần cơ thể nơi
mà ung thư xuất hiện.
Tế bào ung thư cũng có thể lan rộng sang các phần khác của cơ thể. Ví dụ, các tế bào
ung thư trong phổi có thể di chuyển ñến xương và phát triển ở ñó. Khi các tế bào ung thư
lan rộng, hiện tượng này ñược gọi là di căn. Khi ung thư phổi lan ñến xương, nó vẫn

ñược gọi là ung thư phổi. ðối với bác sĩ, các tế bào ung thư trong xương nhìn vẫn giống
như các tế bào ung thư trong phổi. Ung thư không ñược gọi là ung thư xương trừ khi nó
bắt ñầu từ trong xương.

Các loại ung thư khác nhau như thế nào?
Một số loại ung thư phát triển và lan truyền nhanh. Một số loại khác phát triển chậm hơn.
Các bệnh ung thư khác nhau cũng ñáp ứng với việc ñiều trị theo những cách khác nhau.
Một số loại ñược ñiều trị tốt nhất bằng phẫu thuật; những loại khác ñáp ứng tốt hơn khi
dùng loại thuốc ñược gọi là hóa trị. Người ta thường sử dụng 2 hay nhiều biện pháp ñiều
trị ñể có ñược kết quả tốt nhất.
Khi một người nào ñó bị ung thư, bác sĩ sẽ cần tìm hiểu xem ñó là loại ung thư nào.
Những người bị ung thư cần ñược ñiều trị bằng phương pháp có hiệu qủa cho loại ung
thư của họ.

Khối u là gì?
Hầu hết các bệnh ung thư hình thành một cục u ñược gọi là khối u hoặc bướu. Nhưng
không phải tất cả các cục u ñều là ung thư. Bác sĩ sẽ lấy ra một phần của khối u và kiểm
tra nó ñể tìm hiểu xem có phải là ung thư không. Những cục u mà không phải là ung thư
ñược gọi là lành tính. Những cục u mà là ung thư ñược gọi là ác tính.
Có một số loại ung thư, như bệnh bạch cầu (ung thư máu), không hình thành các khối u.
Ung thư này phát triển trong các tế bào máu hay tế bào khác của cơ thể.

“Khi bạn nhận ñược tin mình bị ung thư, có một nỗi sợ hãi dâng lên trong bạn. Lúc
ban ñầu, thật khó khăn ñể nghĩ về bất kỳ ñiều gì khác ngoài chẩn ñoán bệnh của
mình. ðó là ñiều ñầu tiên bạn nghĩ ñến mỗi sáng thức giấc. Tôi muốn những
người bị ung thư biết rằng tình cảnh này sẽ khá hơn. Việc nói chuyện về bệnh ung
thư sẽ giúp bạn ñối phó với những tất cả những cảm xúc mới của mình. Hãy nhớ,
việc bạn thấy buồn bã là ñiều bình thường.”
– Delores, người ñã khỏi bệnh ung thư

Ung thư của quý vị ở giai ñoạn nào?
Bác sĩ cũng cần tìm hiểu xem bệnh ung thư của quý vị ñã lan rộng chưa, và nếu có thì
lan xa ñến ñâu. ðiều này ñược gọi là giai ñoạn ung thư. Quý vị có thể nghe thấy người
khác nói rằng họ bị ung thư giai ñoạn 1 hoặc giai ñoạn 2. Việc nắm bắt ñược giai ñoạn
của bệnh ung thư giúp bác sĩ quyết ñịnh phương pháp ñiều trị tốt nhất.
ðối với mỗi loại ung thư có những xét nghiệm có thể ñược thực hiện ñể tìm ra giai ñoạn
của ung thư. Nói chung thì các giai ñoạn thấp hơn (chẳng hạn như giai ñoạn 1 hoặc 2) có
nghĩa là ung thư chưa lan rộng. Các giai ñoạn cao hơn (chẳng hạn như giai ñoạn 3 hoặc
4) có nghĩa là ung thư ñã lan rộng hơn. Giai ñoạn 4 là giai ñoạn cao nhất.

Hãy yêu cầu bác sĩ giải thích cho quý vị về giai ñoạn ung thư của mình và ñiều ñó có
nghĩa là gì.

Bệnh ung thư ñược ñiều trị như thế nào?
Các phương pháp ñiều trị phổ biến nhất ñối với ung thư là phẫu thuật, hóa trị và xạ trị.
Phẫu thuật có thể ñược thực hiện ñể cắt bỏ ung thư. Bác sĩ cũng có thể cắt ñi một số
hoặc toàn bộ phần cơ thể bị ảnh hưởng bởi bệnh ung thư. ðối với ung thư vú, một phần
(hoặc toàn bộ) vú có thể bị cắt bỏ. ðối với ung thư tuyến tiền liệt, tuyến tiền liệt có thể bị
cắt bỏ. Phẫu thuật không ñược sử dụng cho tất cả các loại ung thư. Ví dụ, các loại ung
thư máu như bệnh bạch cầu ñược ñiều trị tốt nhất bằng thuốc.
Hóa trị (viết tắt của hóa chất trị liệu) là việc sử dụng các loại thuốc ñể tiêu diệt tế bào ung
thư hoặc làm chậm sự phát triển của chúng. Một số hóa chất có thể ñược ñưa vào cơ thể
bằng phương pháp IV (truyền vào tĩnh mạch qua một cây kim), và những hóa chất khác
là dưới dạng viên thuốc uống. Do thuốc hóa trị ñi ñến gần như tất cả các bộ phận của cơ
thể, cách ñiều trị này có ích ñối với bệnh ung thư ñã lan rộng.
Xạ trị cũng ñược sử dụng ñể tiêu diệt hoặc làm chậm sự phát triển của tế bào ung thư.
Phương pháp này có thể ñược sử dụng một mình hoặc cùng với phẫu thuật hay hóa trị.
Liệu pháp xạ trị ñược thực hiện giống như là chụp X-quang. Hay ñôi khi bác sĩ ñặt một
"hạt giống" ở nơi bị ung thư ñể phát ra bức xạ.

"ðiều giúp ích cho tôi là dành thời gian ñể nhìn lại và nắm bắt bức tranh toàn
cảnh. Việc tìm giải ñáp cho những câu hỏi của mình ñã giúp tôi ñưa ra quyết ñịnh
ñúng ñắn. Tôi ñã làm những gì tôi muốn và cần phải làm. Tôi chỉ làm những gì
giúp tôi cảm thấy thoải mái, chứ không phải những gì người khác bảo tôi cần phải
làm ñể ñược thoải mái."
– Kevin, người ñã khỏi bệnh ung thư

Phương pháp ñiều trị nào là tốt nhất cho tôi?
Cách ñiều trị ung thư cho quý vị tùy thuộc vào phương pháp nào là tốt nhất cho quý vị.
Một số loại ung thư ñáp ứng tốt hơn với phẫu thuật; những loại khác ñáp ứng tốt hơn với
hóa trị hay xạ trị. Bước ñầu tiên ñể biết ñược phương pháp ñiều trị nào là tốt nhất cho
quý vị là xác ñịnh xem quý vị bị loại ung thư gì.
Bác sĩ cũng sẽ xét ñến giai ñoạn ung thư của quý vị ñể quyết ñịnh phương pháp ñiều trị
tốt nhất. Ung thư giai ñoạn 3 hoặc 4 có khả năng ñáp ứng tốt hơn với các phương pháp
trị liệu toàn thân, như hóa trị.
Sức khỏe và những ý muốn của quý vị trong việc ñiều trị cũng là một phần trong việc
quyết ñịnh phương pháp ñiều trị ung thư. Không phải tất cả các phương pháp ñiều trị ñều
có tác dụng cho loại ung thư của quý vị, vì vậy hãy hỏi về các lựa chọn phù hợp cho quý
vị. Và phương pháp ñiều trị nào cũng ñều có phản ứng phụ, vì vậy hãy hỏi về những gì
có thể xảy ra với mỗi phương pháp.

ðừng ngại ñặt câu hỏi. Quý vị có quyền ñược biết là các phương pháp ñiều trị nào có
khả năng chữa trị ung thư tốt nhất cũng như các phản ứng phụ có thể gặp phải.

Tại sao ñiều này xảy ñến với tôi?
Những người bị bệnh ung thư thường hỏi, "Tôi ñã làm gì sai?" hay "Tại sao lại là tôi?"
Các bác sĩ cũng không biết chắc nguyên nhân gây ra ung thư là gì. Khi bác sĩ không thể
cho biết một nguyên nhân, mọi người có thể có những ý tưởng riêng của họ về lý do tại
sao ñiều ñó xảy ra.
Một số người nghĩ rằng họ ñang bị trừng phạt vì một ñiều gì ñó mà họ ñã làm hoặc không
làm trong quá khứ. Hầu hết mọi người tự hỏi rằng họ ñã làm ñiều gì mà gây ra bệnh ung
thư.
Nếu quý vị ñang có những cảm xúc này, quý vị không ñơn ñộc. Rất nhiều người bị ung
thư cũng có những suy nghĩ và niềm tin như vậy. Quý vị cần phải biết rằng ung thư
không phải là một sự trừng phạt cho những hành ñộng trong quá khứ của quý vị. Hãy cố
gắng không tự trách mình hay tập trung tìm kiếm những cách mà ñáng lẽ quý vị ñã ngăn
chặn ñược ung thư. Ung thư không phải là lỗi của quý vị, và hầu như không bao giờ có
cách ñể tìm ra nguyên nhân gây ra bệnh. Thay vào ñó, hãy tập trung vào việc chăm sóc
tốt cho mình bây giờ.
Hiệp Hội Ung Thư Mỹ (American Cancer Society) có thể cho quý vị biết thêm về bệnh
ung thư và việc ñiều trị ung thư. Hãy gọi số 1-800-227-2345 bất kỳ lúc nào, ngày hay
ñêm.

Làm thế nào ñể nói chuyện với người thân của quý vị về ung thư
Nói chuyện về bệnh ung thư có thể rất khó khăn, dù là với những người thân của quý vị.
Biết mình bị ung thư có thể dấy lên nhiều cảm xúc, như buồn phiền, giận dữ và sợ hãi.
ðôi khi chỉ việc hiểu rõ bản thân mình ñang cảm thấy như thế nào cũng rất khó, huống
chi việc chia sẻ những cảm xúc của quý vị với người khác.
Người thân của quý vị có thể cũng gặp khó khăn khi nói về bệnh ung thư. Thật không dễ
dàng gì ñể họ biết cách lựa lời nói sao cho quý vị cảm thấy nhẹ nhàng hơn hoặc ñể giúp
quý vị.
Dưới ñây là vài lời khuyên ñể giúp quý vị và người thân ñương ñầu với bệnh ung thư:
• Nên nói với gia ñình và bạn bè của quý vị về bệnh ung thư của mình ngay khi quý vị
cảm thấy sẵn sàng tinh thần ñể chia sẻ tin tức này. Sớm hay muộn, tất cả họ sẽ biết
về bệnh ung thư của quý vị. Họ có thể cảm thấy bị tổn thương hay không ñược tin
tưởng nếu họ nghe tin ñó từ người khác.
• Khi nói chuyện với họ, giải thích về loại bệnh ung thư của quý vị và cách ñiều trị bệnh.
Nhớ cho họ biết rằng không ai có thể bị lây bệnh từ quý vị.
• Hãy ñể cho bạn bè và gia ñình giúp ñỡ quý vị, và cho họ biết quý vị cần giúp ñỡ
những gì. Nếu quý vị cần ñược ñưa ñến văn phòng bác sĩ hay bệnh viện, nói cho họ
biết. Nếu quý vị cần giúp ñỡ việc nhà, cũng nên nói cho họ biết. Có thể có những lúc

quý vị không chắc mình cần gì. ðiều ñó không sao cả. Cứ bảo cho họ biết rằng quý vị
không chắc, nhưng sẽ cho họ biết khi quý vị có việc cần.
• Hãy chia sẻ những cảm xúc của quý vị với những người gần gũi nhất. ðiều này có thể
không hề dễ dàng, nhưng có thể là một cách rất quan trọng ñể ñược hỗ trợ khi quý vị
cần nhất. Nếu quý vị gặp khó khăn khi nói về cảm xúc của mình, quý vị có thể tìm một
nhóm hỗ trợ hoặc một nhà tư vấn sức khỏe tâm thần ñể giúp quý vị.
• Nếu một người bạn hoặc người thân trong gia ñình hay bảo "vui lên" khi quý vị ñang
cảm thấy buồn phiền hay ốm yếu, quý vị có thể yêu cầu họ chỉ lắng nghe thay vì
khuyên bảo quý vị phải làm gì. ðôi khi quý vị chỉ cần chia sẻ về những gì ñang xảy ra
mà không cần nhận lại lời khuyên.
• Nếu có ai ñó không muốn nói chuyện về các cảm xúc của quý vị, ñừng cảm thấy buồn
phiền. Thử nói chuyện với người khác biết lắng nghe quý vị nói.
• Có thể quý vị sẽ không làm ñược một số hoạt ñộng quý vị vẫn làm trước khi bị ung
thư. Nếu vậy, hãy cho gia ñình và bạn bè biết.
• ðiều tốt nhất là gia ñình và bạn bè của quý vị vẫn tiếp tục hoạt ñộng như trước khi
quý vị bị ung thư. Họ không nên cảm thấy có lỗi khi làm việc ñó.
• Nếu quý vị ñang cảm thấy buồn hay chán nản, hãy nói chuyện với bác sĩ, y tá, hoặc
người lãnh ñạo tôn giáo. Quý vị cũng có thể gọi cho Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ theo
số 1-800-227-2345.

“Lần ñầu tiên bạn nói ra câu, ‘tôi bị ung thư’ là lần khó khăn nhất. Bạn càng nói
câu ñó nhiều lần thì sẽ càng cảm thấy dễ dàng nói ra hơn. Tôi càng nói chuyện
nhiều về bệnh ung thư vú của tôi, tôi càng cảm thấy dễ dàng chấp nhận những gì
tôi ñã trải qua hơn. Thật ngược ñời khi ñôi khi tôi chia sẻ về ung thư của tôi với
một người nào ñó rồi chính tôi phải ñộng viên cho họ thay vì ngược lại."
– Helen, người ñã khỏi bệnh ung thư

Những thuật ngữ về ung thư mà quý vị có thể
nghe thấy
Dưới ñây là những thuật ngữ mà quý vị có thể nghe nhóm chăm sóc sức khỏe cho quý vị
nhắc ñến.
Lành tính (benign): một khối u nhưng không phải ung thư
Sinh thiết (biopsy): lấy một phần mô ñể xem có các tế bào ung thư bên trong không
Ung thư (cancer): một từ ñược sử dụng ñể mô tả hơn 100 bệnh trạng trong ñó các tế
bào phát triển ngoài mức kiểm soát; hoặc một khối u bị ung thư

Hóa trị (chemotherapy): việc sử dụng các loại thuốc ñể ñiều trị bệnh. Từ này thường
ñược sử dụng ñể chỉ các loại thuốc dùng ñể ñiều trị ung thư. ðôi khi nó ñược gọi tắt là
“chemo.”
Ác tính (malignant): bị ung thư
Di căn (metastasis/metastasized): sự lan rộng của các tế bào ung thư ñến các vùng xa
của cơ thể thông qua hệ thống bạch huyết hoặc máu
Bác sĩ ung bướu (oncologist): bác sĩ chuyên ñiều trị những người bị ung thư
Xạ trị (radiation therapy): việc sử dụng các tia có năng lượng cao, như tia X-quang, ñể
ñiều trị ung thư
Thuyên giảm (remission): khi các dấu hiệu hoặc triệu chứng của bệnh ung thư biến mất
hoàn toàn hay một phần
Giai ñoạn (stage): một từ ñể chỉ việc bệnh ung thư ñã lan rộng chưa, và nếu có thì lan
ñến ñâu

Làm cách nào ñể tôi biết thêm về bệnh ung thư
của mình?
Nếu quý vị có câu hỏi về bệnh ung thư hoặc cần giúp ñỡ ñể tìm nguồn trợ giúp trong khu
vực của quý vị, vui lòng gọi Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ (American Cancer Society) theo số
1-800-227-2345 bất cứ lúc nào, ngày hay ñêm. Quý vị cũng có thể vào trang web của
chúng tôi, www.cancer.org, ñể biết thêm thông tin.
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