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DỮ LIỆU UNG THƯ
cho Cộng Đồng người Mỹ gốc Á

QUỸ SÁNG KIẾN Y TẾ MỸ GỐC Á
Ngành Dịch Vụ Y Tế và Nhân Đạo
Quận Montgomery

VỀ QUỸ SÁNG KIẾN Y TẾ MỸ GỐC Á
QUỸ SÁNG KIẾN Y TẾ MỸ GỐC Á
Quỹ Sáng Kiến Y Tế Mỹ Gốc Á (AAHI) được thành lập và tài trợ vào Năm Tài
Khóa 2005 nhằm giúp loại bỏ những chênh lệch về y tế tồn tại giữa người Mỹ
gốc Á và người Mỹ không phải gốc Á. Đây là một phần của Ngành Dịch Vụ Y
Tế và Nhân Đạo Quận Montgomery – Văn Phòng Y Tế Tộc Người Thiểu Số và
Đa Văn Hóa. Mục đích của AAHI là phát triển các chương trình y tế thích hợp
nhằm đáp ứng các nhu cầu của nhiều nhóm người Mỹ gốc Á sống tại Quận.

SỨ MỆNH
Sứ mệnh của AAHI là xác định các nhu cầu chăm sóc y tế từ những cộng đồng
người Mỹ gốc Á nhằm phát triển các dịch vụ chăm sóc y tế thích hợp về văn
hóa và thực hiện các chương trình giáo dục y tế dễ tiếp cận và có sẵn cho mọi
người Mỹ gốc Á tại Quận Montgomery.
Quỹ Sáng Kiến Y Tế Mỹ gốc Á và Cộng Đồng người Mỹ gốc Á đang hợp tác với
nhau để nâng cao sức khỏe cho mọi người Mỹ gốc Á tại Quận Montgomery.
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THÔNG TIN CƠ BẢN về UNG THƯ
UNG THƯ LÀ GÌ?
Ung thư là thuật ngữ dùng cho những căn bệnh
trong đó các tế bào bất thường phân chia vượt
ngoài tầm kiểm soát và có thể lan truyền qua các
mô khác. Các tế bào khỏe mạnh, bình thường
luôn phát triển, phần chia và chết, nhưng những
tế bào này tiếp tục sống và phân chia và có thể
tạo thành khối gọi là khối u. Các khối u có thể là
lành tính hoặc ác tính. Có hơn một trăm loại ung
thư và mỗi loại có một chế độ đề phòng, bảo vệ
và điều trị khác nhau.

GÁNH NẶNG CỦA NGƯỜI MỸ GỐC Á

“Ung thư đã là căn
bệnh giết chết phụ
nữ người Mỹ gốc
Á số một từ năm
1980.”
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Vì là nhóm dân tộc thiểu số/chủng tộc duy nhất
mắc bệnh ung thư như nguyên nhân chính dẫn
đến tử vong, người Mỹ gốc Á đối mặt với các vấn
đề chỉ liên quan đến số liệu thống cơ nhân khẩu
của họ. Điều này một phần do các tỷ lệ kiểm tra
ung thư cực thấp dẫn đến các tỷ lệ mắc bệnh ung
thư cao hơn và sớm hơn - và do đó nguy hiểm
hơn – ung thư.
Một số gánh nặng chỉ xảy ra với người Mỹ gốc Á
gồm:
• Ung thư đã là căn bệnh giết chết phụ nữ người
Mỹ gốc Á số một từ năm 1980.
• Ung thư vú là bệnh thường được chẩn đoán
nhiều nhất trong giới phụ nữ Mỹ gốc Á.
• Phụ ngữ Đông Nam Á có tỷ lệ ung thư cổ tử cung
cao hơn và tần suất kiểm tra phụ khoa thấp hơn
so với hầu hết các nhóm dân tộc thiểu số khác ở
Mỹ.
• Ung thư cổ tử cung là căn bệnh phổ biến nhất
trong giới phụ nữ người Việt, trong khi ung thư
vú là căn bệnh phổ biến nhất đối với mọi nhóm
chủng tộc và dân tộc thiểu số khác. Phụ nữ Mỹ
gốc Việt có tỷ lệ mắc bệnh ung thư cổ tử cung
cao gấp năm lần so với phụ nữ vùng Cáp-ca.
• Tỷ lệ ung thư gan trong các cộng đồng người
Hoa, Philipin, Nhật, Hàn và Việt cao hơn từ 1,7 11,3 lần so với người Cáp-ca.
• Đàn ông hàn quốc có tỷ lệ ung thư dạ dày cao
nhất trong mọi nhóm chủng tộc/dân tộc thiểu số
và có tỷ lệ ung thư dạ dày tăng gấp năm lần so
với đàn ông vùng Cáp-Ca.

• Người philipin có tỷ lệ ung thư tuyến tiền liệt cao nhất trong số các
nhóm dân tộc thiểu số Châu Á và có tỷ lệ sống sót trong 5 năm ngắn
nhất thứ hai đối với ung thư ruột kết và trực tràng so với mọi nhóm
dân tộc thiểu số khác ở Mỹ.

CÁC YẾU TỔ RỦI RO VÀ CÁCH PHÒNG BỆNH
Dù không có cách phòng bệnh ung thư hiệu quả 100%, nhưng có các
biện pháp mà bạn có thể thực hiện để giảm bớt rủi ro cho bản thân.
Hội Ung Thư Mỹ ước tính hơn một nửa cái chết do ung thư có thể được
phòng tránh nếu mọi người tuân thủ các biện pháp phòng bệnh ung thư.
• Hút thuốc lá là nguyên nhân dẫn đến tử vong có thể phòng tránh nhất,
vì vậy từ bỏ hút thuốc lá dưới mọi hình thức sẽ giảm đáng kể nguy cơ
ung thư.
• Phơi nắng là nguyên nhân chính dẫn đến ung thư da, vì vậy khi ở
ngoài trời, hãy bảo vệ da bằng cách dùng kem chống nắng và mặc
quần áo bảo hộ.
• Chế độ ăn nhiều mỡ có thể tăng nguy cơ ung thư; thay vào đó, hãy
kết hợp nhiều thực phẩm lành mạnh như trái cây, rau và các sản phẩm
ngũ cốc nguyên chất trong chế độ ăn hàng ngày..
• Béo phì là yếu tố có nguy cơ mắc các bệnh ung thư vú, ruột kết và
tuyến tiền liệt; có lối sống năng động với chế độ tập thể dục thường
xuyên giúp loại bỏ nguy cơ này.
• Nếu không chủng ngừa, một số nhiễm khuẩn có thể dẫn đến ung thư.
Viêm gan siêu vi B có thể tăng nguy cơ phát triển ung thư gan và HPV
(vi rút u nhú ở người) có thể chuyển thành ung thư cổ tử cung. Hãy
nói với bác sĩ về các lựa chọn vắcxin trong tương lai.
• Nếu không được xét nghiệm và kiểm tra thích hợp, cơ hội phát triển
ung thư sớm hơn sẽ tăng lên. Kiểm tra và tự kiểm tra định kỳ không
thể phòng ngừa ung thư nhưng có thể tăng các cơ hội phát hiện ung
thư sớm khi mà việc điều trị chắc chắn thành công hơn.
Có nguy cơ mắc ung thư thường đồng nghĩa với việc bạn chắc chắn sẽ
phát bệnh. Điều này không có nghĩa là bạn sẽ phát triển ung thư. Hãy
thảo luận mọi quan tâm với bác sỹ của bạn hoặc cơ sở cung cấp y tế.
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UNG THƯ VÚ
UNG THƯ VÚ LÀ GÌ?
Ung thư vú là một căn bệnh mà các tế bào ung thư
hình thành trong mô vú. Khoảng 70% trong tất cả
các trường hợp ung thư vú đều bắt đầu trong các
ống dẫn (nơi dẫn sữa ra núm vú) và 10% bắt đầu
trong tiểu thùy (nơi tạo ra sữa).

YẾU TỐ RỦI RO
Dù chưa biết nguyên nhân chính xác của ung thư
vú, chúng ta biết rằng các nhận thức sai sau, được
tin tưởng bởi nhiều nền văn hóa Châu Á, không gây
ra ung thư: va đập, làm thâm tím, chạm vào vú,
ô nhiễm không khí, hành vi sai trái về đạo đức và
thay đổi nhiệt độ. Sau đây là một số yếu tố rủi ro
đáng kể nhất để phát triển ung thu vú:
– Di truyền từ gia đình
– Không có con
– Có kinh sớm
– Tuổi tác
– Lựa chọn chế độ ăn uống và lối sống

TRIỆU CHỨNG
“Dù chưa biết nguyên nhân
chính xác của ung thư vú,
chúng ta biết rằng các nhận
thức sai sau, được tin tưởng
bởi nhiều nền văn hóa Châu
Á, không gây ra ung thư: va
đập, làm thâm tím, chạm
vào vú, ô nhiễm không khí,
hành vi sai trái về đạo đức
và thay đổi nhiệt độ”.
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Các triệu chứng thường gặp của ung thư vú gồm:
– Thay đổi cảm giác và hình dạng của vú và núm vú
– Tiết dịch (chất lưu)

PHÒNG NGỪA/PHÁT HIỆN SỚM
Mục đích của những lần khám kiểm tra để phát hiện
ung thư vú sớm là tìm ra các tế bào ung thư trước
khi chúng bắt đầu gây ra các triệu chứng. Các lần
khám kiểm tra gồm:
– Tự kiểm tra vú: Tự kiểm tra vú hàng tháng để phát
hiện các khối u hay bất cứ sự thay đổi nào trong
vú.
– Khám vú lâm sàng: Bác sĩ sẽ kiểm tra vú để xem
có các khối u hay tình trạng bất thường nào không.
Các lần kiểm tra này thường là một phần trong đợt
khám sức khỏe định kỳ.
– Chụp X-quang vú: Các tia X-quang về vú có thể
phát hiện các khối u ở vú trước khi chúng có thể
được cảm nhận.

Không có đợt khám nào đáng tin cậy
100%, vì vậy bạn nên kết hợp các đợt
khám và kiểm tra này. Chúng có thể là
một phần lịch khám bệnh định kỳ hàng
tháng và kiểm tra hàng năm tại văn
phòng bác sĩ.

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA
UNG THƯ VÚ
Nếu bạn ở độ tuổi 20 - 30:
– Khám vú lâm sàng 3 năm một lần
– Tự kiểm tra vú hàng tháng
Nếu bạn ở độ tuổi 40 trở lên:
– Khám vú lâm sàng hàng năm
– Tự kiểm tra vú hàng tháng
– Chụp X-quang vú hàng năm

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
Nếu các triệu chứng hay kết quả kiểm
tra cho thấy có khả năng ung thư, bác
sĩ thường thực hiện sinh thiết để xác
định xem các tế bào ung thư có hiện
diện hay không.
Thủ thuật sinh thiết là việc cắt bỏ mô
hoặc chất lưu khỏi cơ thể cần kiểm tra
và chẩn đoán.

Phụ nữ mắc ung thư vú có nhiều lựa
chọn điều trị:
– Phẫu thuật là cách điều trị ung thư
phổ biến nhất:
Cắt bỏ khối u: Là chỉ cắt bỏ khối u ở
vú và một số mô xung quanh.
Cắt bỏ vú: Là khi cắt bỏ toàn bộ vú.
– Xạ trị sử dụng tia X-quang năng lượng
cao để tiêu diệt các tế bào ung thư.
– Hóa trị là cách sử dụng các loại thuốc
tiêu diệt tế bào ung thư được tiêm vào
tĩnh mạch hay uống dưới dạng viên.
– Liệu pháp hoóc môn là cách điều trị
ung thư giúp ngăn chặn các tế bào
ung thư phát triển.

KẾT LUẬN
Ung thư vú là nguyên nhân gây tử
vong hàng đầu đối với phụ nữ Mỹ gốc
Á và mọi phụ nữ đều có nguy cơ phát
triển ung thư vú. Tuy nhiên, khi phát
hiện sớm, ung thư vú có thể được điều
trị thành công. Thực hiện theo các
hướng dẫn kiểm tra và hỏi ý kiến nhân
viên y tế về những gì tốt nhất cho bạn.

BIỂU ĐỒ ung thư vú
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UNG THƯ CỔ TỬ
CUNG

UNG THƯ CỔ TỬ CUNG LÀ GÌ?

Ung thư cổ tử cung là một căn bệnh gây ra bởi sự
phát triển và phân chia bất thường của các tế bào
hình thành nên cổ tử cung.
Cổ tử cung là đầu hẹp, thấp hơn của tử cung. Ung
thư thường phát triển chập và không có triệu chứng,
nhưng có thể phát hiện qua xét nghiệm định kỳ.

YẾU TỐ RỦI RO
– Nhiễm vi rút u nhớ ở người (HPV)
– Quan hệ tình dục với nhiều người
– Quan hệ tình dục ở tuổi vị thành niên
– Hút thuốc
– Sinh quá nhiều con
– Uống thuốc tránh thai (“Dạng viên”)
– Di truyền từ gia đình
– Chế độ ăn uống

TRIỆU CHỨNG
“Phụ nữ Mỹ gốc Việt có tỷ lệ
ung thư cổ tử cung cao. Một lời
giải thích có thể là do văn hóa:
nhiều phụ nữ Mỹ gốc Á tin rằng
nói về bệnh tật là một điềm gở.
Ngoài ra, sự khiêm nhường và
niềm tin rằng chỉ các phụ nữ lập
gia đình mới cần khám khung
xương chậu đã khiến cho tỷ
lệ kiểm tra và phát hiện bệnh
sớm trở nên rất thấp. Các lần
xét nghiệm và kiểm tra Pap cho
phép phát hiện ung thư ở giai
đoạn sớm và có khả năng điều
trị hơn”.
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Tiền ung thư cổ tử cung thường không có dấu hiệu
hoặc triệu chứng. Khi ung thư tiến triển, các dấu
hiệu và triệu chứng sau có thể xuất hiện:
– Chảy máu âm đạo
– Tiết dịch âm đạo bất thường
– Đau khung xương chậu
– Đau đớn khi quan hệ tình dục

PHÒNG NGỪA/PHÁT HIỆN SỚM
Phụ nữ Mỹ gốc Á thường có tỷ lệ kiểm tra và xét
nghiệm phòng ngừa ung thư tử cung rất thấp. Các
tế bào bất thường, nếu phát hiện sớm, có thể được
chữa trị trước khi chúng trở thành ung thư. Cách
hiệu quả nhất để phát hiện các tế bào này là khám
khung xương chậu định kỳ do bác sĩ thực hiện, kể
cả xét nghiệm Tế bào cổ tử cung nhiễm bẩn - Pap
(còn được gọi là xét nghiệm kính phết tế bào cổ tử
cung nhiễm bẩn). Khi thực hiện xét nghiệm Pap, bác
sĩ sẽ cắt bỏ các tế bào khỏi cổ tử cung bệnh nhân
bằng cái banh và sau đó xét nghiệm các tế bào để
xác định xem các tế bào ung thư có hiện diện hay
không.

Các vi rút u nhú ở người thường được lây
truyền qua nhiều lần quan hệ tình dục.
HPV thường không có các triệu chứng và
vì vậy rất khó chẩn đoán. Phần lớn các vi
rút này tự biến mất mà không cần điều
trị, nhưng một số căng thẳng có thể dẫn
đến ung thư cổ tử cung ở phụ nữ. Gần
đây vắcxin đã được phát triển để bảo vệ
phụ nữ ở độ tuổi từ 9-26 tránh khỏi các
căng thẳng có rủi ro cao này. Hãy hỏi ý
kiến chuyên gia y tế để biết thêm thông
tin.

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA UNG
THƯ CỔ TỬ CUNG
Bước vào tuổi 21, bạn phải:
– Xét nghiệm Pap 3 năm một lần (ngay
cả khi bạn chưa có quan hệ tình dục)
Nếu bạn năng động về tình dục trước
tuổi 21:
– Xét nghiệm Pap mỗi 3 năm kể từ khi
bạn trở nên năng động về tình dục
Nếu bạn ở độ tuổi 40 trở lên:
– Xét nghiệm Pap hàng năm
BIỂU ĐỒ ung thư cổ tử cung

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
Cách điều trị tùy thuộc một phần vào
giai đoạn ung thư.
– Có thể cắt bỏ một số khối ung thư
bằng cách phẫu thuật.
– Xạ trị là cách điều trị ung thư sử dụng
tia X-quang để tiêu diệt các tế bào ung
thư.
– Hóa trị sử dụng thuốc để ngăn chặn
sự phát triển của các tế bào ung thư.

KẾT LUẬN
Phụ nữ Mỹ gốc Á chiếm một trong các tỷ
lệ ung thư cổ tử cung cao nhất, chủ yếu
do tỷ lệ khám chữa bệnh thấp. Điều này
có thể do ý thức về sự khiêm nhường,
mê tín và tôn trọng các chuẩn mực văn
hóa của phụ nữ Mỹ gốc Á. Nếu không
kiểm tra định kỳ, phụ nữ sẽ có nhiều
nguy cơ mắc bệnh ung thư sớm hơn.
Phát hiện bệnh sớm rất cần thiết để cải
thiện các tỷ lệ này. Xét nghiệm Pap định
kỳ rất đơn giản và có thể giúp cho tỷ lệ
chữa khỏi bệnh trên 90%.
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UNG THƯ RUỘT
KẾT
TRỰC TRÀNG
UNG THƯ RUỘT KẾT - TRỰC TRÀNG
LÀ GÌ?
Ung thư ruột kết - trực tràng hình thành từ các
khối u rất nhỏ hay các bướu nhỏ trong ruột kết
hoặc trực tràng. Bướu nhỏ là biểu mô thừa phát
triển bên trong cơ thể bạn. Hầu hết các bướu nhỏ
đều lành tính, nhưng theo thời gian một số dạng
bướu nhỏ có thể chuyển thành ung thư.

YẾU TỐ RỦI RO
– Trên 50 tuổi
– Di truyền từ gia đình
– Di chứng của các bướu nhỏ trước đây trong ruột
kết và trực tràng
– Chế độ ăn nhiều mỡ
– Ít tập thể dục
Ai cũng có thể bị ung thư ruột kết - trực tràng.
Dù 20% -25% trường hợp ung thư ruột kết - trực
tràng xảy ra ở những người bị di truyền từ gia
đình, khoảng 75% các trường hợp xảy ra ở những
người không có các yếu tố rủi ro này.

“Ai cũng có thể bị ung
thư ruột kết - trực
tràng. Dù 20% -25%
trường hợp ung thư
ruột kết - trực tràng
xảy ra ở những người
bị di truyền từ gia
đình, khoảng 75% các
trường hợp xảy ra ở
những người không có
các yếu tố rủi ro này”.
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TRIỆU CHỨNG
Bệnh thường không có triệu chứng, nhưng có thể
có một số triệu chứng sau:
– Tiêu chảy hoặc táo bón
– Có máu lẫn trong hoặc trên phân (màu đỏ tươi
hay rất sẫm)
– Phân chặt
– Khó chịu chung ở bụng (căng phồng, no và/hoặc
co thắt)
– Luôn đầy hơi
– Cảm thấy ruột không rỗng hoàn toàn
– Sụt cân không rõ nguyên nhân

PHÒNG NGỪA/PHÁT HIỆN SỚM
Tỷ lệ kiểm tra và xét nghiệm ung thư ruột kết trực tràng ở người Mỹ gốc Á ở mức thấp đáng lo
ngại. Những người ở độ tuổi 50 trở lên cần phải

được kiểm tra. Tỷ lệ kiểm tra bệnh ở
đàn ông Mỹ gốc Á thấp hơn so với mọi
nhóm dân tộc khác, dẫn đến tỷ lệ cao
mắc bệnh ung thư sớm hơn.
Một số tùy chọn khám kiểm tra gồm:
– Nội soi ruột kết: sử dụng ống dẻo chứa
máy quay phim nhỏ gọn gọi là đèn nội
soi ruột kết để nhìn vào bên trong toàn
bộ ruột già. Có thể thu thập các mẫu
mô (sinh thiết) và cắt bỏ các khối u
hoặc bướu nhỏ bất thường trong quá
trình nội soi.
– Xét nghiệm máu trong phân (FOBT):
để kiểm tra xem có máu trong phân
hay không.
– Nội soi ruột xoắn: sử dụng ống dẻo có
gắn đèn gọi là đèn nội soi ruột xoắn để
kiểm tra trực tràng và phần dưới ruột
kết.

CHẨN ĐOÁN VÀ ĐIỀU TRỊ
Cách điều trị tùy thuộc một phần vào
giai đoạn ung thư. Nhìn chung, các cách
điều trị có thể gồm:
– Hóa trị dùng thuốc để tiêu diệt các tế
bào ung thư
– Phẫu thuật để cắt bỏ khối u hoặc tế
bào ung thư
Phẫu thuật nội soi ruột kết: cắt bỏ
khối u trước khi có thể trở thành ung
thư
Phẫu thuật ruột kết: cắt bỏ tất cả
hoặc một phần ruột kết
Khẫu thuật tạo hậu môn ruột kết:
tạo một lỗ riêng nơi chất thải có thể
thoát ra từ cơ thể và nó có thể được
thực hiện sau khi khẫu thật tạo hậu
môn ruột kết
– Xạ trị để phá hủy mô ung thư

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA
Sau tuổi 50, bạn cần phải:
– Xét nghiệm FOBT hàng năm
– Nội sọi ruột xoắn mỗi 5 năm
– Nội soi ruột kết mỗi 10 năm

KẾT LUẬN
Người Mỹ gốc Á có tỷ lệ cao mắc bệnh
ung thư ruột kết - trực tràng sớm hơn
do tỷ lệ khám chữa bệnh thấp. Phát
hiện bệnh sớm rất quan trọng để chữa
trị và tránh khỏi ung thư ruột kết - trực
tràng. Bắt đầu khám kiểm tra định kỳ ở
tuổi 50 (hoặc trước đó nếu bạn có nguy
cơ mắc bệnh cao) và hỏi ý kiến bác sĩ
về mọi lựa chọn cách điều trị.

BIỂU ĐỒ ung thư ruột kết - trực tràng

BIỂU ĐỒ khối u ruột kết
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UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT
UNG THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT LÀ GÌ?
Tuyến tiền liệt là tuyến tạo ra tinh dịch và có kích
thước khoảng bằng quả óc chó hoặc quả bóng bàn.
Nó nằm ngay phía dưới bàng quang và phía trước
trực tràng. Ung thư xảy ra khi các tế bào trong tuyến
tiền liệt thay đổi và tăng vọt ngoài tầm kiểm soát.

YẾU TỐ RỦI RO
Hiện chưa rõ nguyên nhân phát bệnh ung thư
tuyến tiền liệt nhưng các nhà nghiên cứu đã phát
hiện một số yếu tố làm tăng nguy cơ mắc chứng
bệnh này:
– Độ tuổi 50 trở lên
– Chủng tộc
– Di truyền từ gia đình
– Chế độ ăn nhiều mỡ
– Hút thuốc

TRIỆU CHỨNG
Ung thư tuyến tiền liệt thường không có triệu
chứng ở các giai đoạn đầu. Hầu hết nam giới
không biết mình mắc bệnh cho đến khi nó được
phát hiện trong khi khám sức khỏe định kỳ. Nếu
có triệu chứng, chúng có thể gồm các triệu chứng
sau:
– Khó tiểu tiện
– Đi tiểu thường xuyên
– Cảm thấy đau rát khi tiểu
– Có máu trong nước tiểu

PHÒNG NGỪA/PHÁT HIỆN SỚM

Ung thư tuyến tiền liệt
là nguyên nhân phổ
biến nhất gây tử vong
cho nam giới trên 40
tuổi.
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Vì ung thư tuyến tiền liệt thường không có triệu
chứng, các đợt khám kiểm tra hàng năm rất cần
thiết để phát hiện bệnh sớm bắt đầu ở tuổi 50 ở
nam giới (hoặc sớm hơn nếu họ có nguy cơ mắc
bệnh cao). Hiện tại, có hai cách kiểm tra có thể
phát hiện ung thư tuyến tiền liệt:
– Kiểm tra trực tràng điện tử (DRE): bác sĩ sẽ sờ
vào tuyến tiền liệt thông qua trực tràng để tìm các
vùng cứng hoặc có u bướu
– Kháng nguyên tuyến tiền liệt (PSA): xét nghiệm
máu có thể phát hiện các dấu hiệu ung thư

HƯỚNG DẪN KIỂM TRA UNG
THƯ TUYẾN TIỀN LIỆT
Bắt đầu ở tuổi 50, nam giới cần:
– Khám trực tràng điện từ (DRE) hàng
năm
– Xét nghiệm kháng nguyên tuyến tiền
liệt (PSA) hàng năm
Nếu các lần kiểm tra này cho thấy dấu
hiệu ung thư tuyến tiền liệt, bác sĩ có
thể đề nghị thủ thuật sinh thiết tuyến
tiền liệt, qua đó tiến hành lấy mô từ
tuyến tiền liệt và kiểm tra dưới kính
hiển vi.

CHẨN ĐOÁN/ĐIỀU TRỊ
Cách điều trị ung thư tuyến tiền liệt tùy
thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau gồm
độ tuổi bệnh nhân và mức độ lây lan
ung thư. Điều trị có thể gồm một hoặc
nhiều cách sau:
– Chờ đợi thận trọng không bắt buộc
điều trị nhưng cần theo dõi và kiểm
tra y tế cẩn thận.
– Xạ trị sử dụng tia X-quang để tiêu diệt
các tế bào ung thư.

BIỂU ĐỒ ung thư tuyến tiền liệt

– Hóa trị dùng thuốc để ngăn chặn sự
phát triển các tế bào ung thư sang các
bộ phận khác trên cơ thể.
– Liệu pháp hoóc môn uống thuốc để
ngăn chặn sự phát triển các hoóc
môn.
– Phẫu thuật là việc cắt bỏ tuyến tiền
liệt.

KẾT LUẬN
Ung thư tuyến tiền liệt là nguyên nhân
phổ biến nhất gây tử vong cho nam
giới trên 40 tuổi. Tỷ lệ ung thư tuyến
tiền liệt ở nam giới Mỹ gốc Á gia tăng
khi họ di cư sang Mỹ, điều này có thể
là do thay đổi môi trường sống (vd: chế
độ ăn nhiều mỡ, hút thuốc, v.v...). Phát
hiện ung thư tuyến tiền liệt sớm sẽ tăng
đáng kể cơ hội chữa trị thành công với
rất ít tác dụng phụ hoặc chúng chỉ tồn
tại trong thời gian ngắn.
Phát hiện bệnh sớm tùy thuộc trực tiếp
vào các lần khám kiểm tra hàng năm.
Mỗi người nam giới cần thảo luận với
bác sĩ hoặc chuyên gia y tế của mình về
thời điểm tốt nhất để tiến hành kiểm tra
ung thư tuyến tiền liệt.
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CHƯƠNG TRÌNH UNG THƯ AAHI
Sáng Kiến Y Tế Mỹ Gốc Á (AAHI), Chương trình Ung thư đã
được thành lập vào tháng 1/2002 nhằm nâng cao nhận thức
về một số loại ung thư mục tiêu bằng cách cung cấp các dịch
vụ giáo dục và xét nghiệm phù hợp về văn hóa cho các cư
dân Mỹ gốc Á tại Quận Montgomery. Chương Trình Ung Thư
AAHI là chương trình y tế đầu tiên tại Quận Montgomery
dành riêng cho cộng đồng người Mỹ gốc Á. Chương trình
giúp công chúng nhận thức rằng, nếu được xét nghiệm đúng
và phát hiện sớm thì chúng ta có thể ngăn ngừa và điều
trị ung thư. Phối hợp với Hội ung thư Quận Montgomery,
Chương Trình Ung Thư AAHI hỗ trợ xét nghiệm ung thư vú,
cổ tử cung và ruột kết - trực tràng miễn phí cho các cư dân
Mỹ gốc Á đủ điều kiện tại Quận Montgomery.
Các mục tiêu của Chương Trình Ung Thư Sáng Kiến Y Tế Mỹ
Á là:
• Nâng cao hiểu biết chung về ung thư và các quy tắc xét
nghiệm thông qua việc giảm bớt các rào cản đối với quá
trình xét nghiệm và phát hiện bệnh sớm.
• Cải thiện cơ hội tiếp cận của người Mỹ gốc Á đối với các
phương tiện chăm sóc y tế và các nguồn lực ung thư trong
Quận.
• Cung cấp chương trình giáo dục, phổ cập và xét nghiệm
theo cách thức phù hợp về văn hóa và ngôn ngữ.

PHỔ CẬP VÀ GIÁO DỤC
Chương Trình Ung thư AAHI ung cấp thông tin toàn diện
nhằm giáo dục và ngăn ngừa ung thư cho người Mỹ gốc Á
thông qua sự hợp tác giữa các cộng đồng, các phương tiện
truyền thông của nhóm dân tộc cùng các sự kiện thúc đẩy y
tế. Thông tin này được chuyển tải qua các tài liệu giáo dục
bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau của Châu Á cũng như đội
ngũ nhân viên trợ giúp y tế Châu Á song ngữ. Trong mọi nỗ
lực giáo dục và phổ cập, các vấn đề văn hóa liên quan đặc
trưng cho người Mỹ gốc Á luôn được cân nhắc và tôn trọng.
Nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của người Mỹ gốc Á,
các chiến lược và biện pháp thực hiện của Chương Trình Ung
Thư AAHI đều được chỉnh sửa cho phù hợp với từng tiểu
nhóm người Mỹ gốc Á cụ thể. Một số biện pháp phổ cập là:
hội chợ y tế, hội thảo giáo dục y tế và giáo dục thông qua
các phương tiện truyền thông của nhóm dân tộc (vd: ấn
phẩm, truyền thanh và truyền hình).
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liên hệ
Để biết thêm thông tin về các chương trình phổ cập, giáo
dục và xét nghiệm, vui lòng liên hệ với Chương Trình Ung
Thư Mỹ Á ở số 240-777-1409 hoặc vào trang web của
chúng tôi tại www.AAHIinfo.org.

NGUỒN LỰC UNG THƯ
Để biết thêm thông tin về ung thư, vui lòng liên hệ các
nhóm sau:
Hội Ung Thư Mỹ
http://www.cancer.org/docroot/home/index.asp
Mạng Lưới Mỹ Á về Nhận Thức Ung Thư, Nghiên Cứu và
Đào Tạo (AANCART)
http://www.aancart.org/index.htm
TRÁI ĐẤT Kiểm Soát Ung Thư
http://cancercontrolplanet.cancer.gov/
Thông Tin Ung Thư từ Viện Ung Thư Quốc gia
http://www.cancer.gov/cancer_information/
Trung Tâm Giảm Thiểu Chênh Lệch Y Tế Về Ung Thư
http://crchd.cancer.gov/
CDC: Nhận Thức Ung Thư Thiểu Số
http://www.cdc.gov/
CDC: Bảng Dữ Liệu
http://www.cdc.gov/cancer/dcpc/library/online/
Hội Đồng Ung Thư Đa Văn Hóa (ICC)
http://iccnetwork.org/cancerfacts/ICC-CFS3.pdf
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QUỸ SÁNG KIẾN Y TẾ MỸ GỐC Á
Ngành Dịch Vụ Y Tế và Nhân Đạo Quận Montgomery
1335 Piccard Drive, Rockville, MD 20850
Tel. (240)777-1409 Fax. (240)777-4564
www.AAHIinfo.org

