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Biết được nguy cơ của bạn. Thay đổi tương lai của bạn. Có bao giờ bạn tự hỏi mình có nguy cơ mắc phải vài loại bệnh Ung Thư? 
Bệnh tim mạch? Bệnh Tiểu đường? Bệnh loãng xương? Đột quỵ? Một vài cái nhấp chuột máy vi tính vào trang mạng “Nguy Cơ Bệnh 
của Bạn” sẽ cho bạn biết nguy cơ của mình. 
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-  Chọn những món ăn được làm bằng dầu ô-liu hoặc canola, 
những dầu này có nhiều chất béo tốt.

-  Cắt giảm những thức ăn nhanh và món ăn vặt bày bán ở tiệm 
(như bánh cookies), những thứ này có nhiều chất béo xấu. 

- Hãy mua thuốc vitamin tổng hợp 100% DVcó chứa chất folate.

5.  Chỉ Uống Rượu Vừa Phải,  
Nếu Có Uống

Uống rượu vừa phải thì tốt cho tim mạch, như nhiều người 
đã biết, nhưng việc đó cũng có thể gia tăng nguy cơ bị ung 
thư. Nếu bạn không uống, đừng có cảm giác rằng bạn phải 
bắt đầu. Nếu bạn đã uống vừa phải (ít hơn 1 ly cho phụ nữ 
và 2 ly cho đàn ông một ngày) thì không có lý do nào phải 
ngưng. Ai uống nhiều thì nên cắt giảm lại.

Lời Khuyên
-  Chọn đồ uống không rượu trong bữa ăn và trong các buổi tiệc.

-  Tránh những dịp tâp trung vào rượu.

-  Nói với chuyên viên chăm sóc sức khoẻ nếu bạn cảm thấy  
mình có vấn đề về rượu.

-  Khi thích hợp, hãy thảo luận sự nguy hại của ma tuý và lạm 
dụng rượu với con của bạn. Chuyên viên chăm sóc sức khoẻ 
hoặc chuyên viên tư vấn ở trường học có thể giúp đỡ bạn.

6.  Bảo Vệ Và Tránh Ánh Nắng 
Mặt Trời Và Giường Làm  
Da Nâu

Nắng ấm thì thật hấp dẫn nhưng phơi nắng quá nhiều có thể 
dẫn đến ung thư da bao gồm cả ung thư hắc sắc tố 
melanoma. Giường làm nâu da cũng có hại giống vậy.  Hư da 
bắt đầu khi còn nhỏ,vì vậy bảo vệ trẻ em tránh nắng là điều 
rất quan trọng.

Lời Khuyên
-  Tránh tiếp xúc trực tiếp với ánh sáng mặt trời từ 10 giờ sáng 

đến 4 giờ chiều (Giờ cháy nắng cao điểm). Đó là cách tốt nhất 
để bảo vệ bản thân.

-  Dùng mũ nón, mặc áo dài tay, và kem chống nắng với độ 
SPF30 hoặc cao hơn.

-  Không sử dụng đèn mặt trời hoặc các máy làm da nâu.  
Thay vào, hãy dùng loại kem làm nâu da.

-  Bảo vệ trẻ em đầu tiên và hãy làm gương bằng cách lúc nào 
cũng bôi kem chống nắng và mặc áo quần phù hợp.

7.  Bảo Vệ Và Tránh Bệnh Lây 
Truyền Qua Đường Tình Dục

Nhiễm trùng do lây truyền qua đường tình dục chẳng hạn như 
human papillomavirus (HPV), ngoài nhiều vấn đề khác, còn 
liên quan đến một số bệnh ung thư. Bảo vệ bản thân khỏi 
những bệnh nhiễm trùng này có thể làm giảm nguy cơ ưng 
thư của bạn.

Lời Khuyên
-  Các em trai và gái trong lứa tuổi 11 hoặc 12 nên chích ngừa 

HPV. Những em trên tuổi này cũng nên đi chích. Hãy nói 
chuyện với chuyên gia chăm sóc sức khỏe của bạn.

-  Bên cạnh việc không quan hệ tình dục, sự bảo vệ tốt nhất là 
cam kết quan hệ một vợ một chồng với một người không mắc 
bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục.

-  Đối với những hoàn cảnh khác, hãy chắc chắn luôn luôn sử 
dụng bao cao su và thực hiện những thói quen tình dục an 
toàn. Không bao giờ dựa vào đối tác của bạn để có bao cao su. 
Lúc nào bạn cũng nên chuẩn bị sẵn sàng. 

-  Khi thích hợp, hãy thảo luận với con bạn tầm quan trọng của 
sự tiết dục và tình dục an toàn.

8. Đi Xét Nghiệm
Có một số xét nghiệm quan trọng khi bạn khám sức khỏe có 
thể giúp bạn bảo vệ chống lại bệnh ung thư. Một vài xét 
nghiệm này sẽ phát hiện bệnh ung thư sớm khi, trong khi 
những xét nghiệm khác có thể ngăn bệnh ung thư phát triển 
ngay từ lúc đầu. Chỉ riêng với ung thư đại tràng, việc khám 
bệnh thường xuyên có thể cứu được hơn 30.000 sinh mạng 
mỗi năm. Con số này nhiều gấp 3 lần số tử vong vì tai nạn xe 
cộ gây ra bởi những người lái xe say rượu ở Mỹ năm 2014. Hãy 
nói với chuyên viên chăm sóc sức khoẻ về các xét nghiệm bạn 
cần làm và thời gian tương ứng.

Những bệnh ung thư nên được kiểm tra thường 
xuyên là:
- Ung thư đại tràng và ung thư  trực tràng

- Ung thư cổ tử cung

- Ung thư vú

-  Ung thư phổi (cho những người hiện đang hút hoặc  
đã từng hút nhiều thuốc lá)

Tám lối sống lành mạnh có thể tạo một bước tiến dài trên con đường cải thiện sức khoẻ và làm 
giảm nguy cơ của nhiều bệnh ung thư cũng như bệnh tim mạch, đột quỵ, tiểu đường và loãng 
xương. Và chúng không phức tạp như bạn suy nghĩ.

Vì vậy hãy kiểm soát sức khoẻ của mình, và khuyến khích gia đình cũng làm như thế. Bắt đầu 
với một hoặc hai bước; một khi đã xong những bước này, tiếp tục những bước khác.

1.  Duy Trì Trọng Lượng  
Lành Mạnh

Việc kiểm soát trọng lượng cơ thể thì thường nói dễ hơn làm, 
nhưng một vài lời khuyên đơn giản có thể giúp quý vị. Trước 
hết, nếu bạn thừa cân, hãy tập trung vào việc tránh tăng cân. 
Chỉ việc này không thôi đã có thể cải thiện sức khoẻ của bạn. 
Tiếp theo, khi bạn đã sẵn sàng, hãy cố gắng giảm thêm vài 
cân để cải thiện sức khoẻ hơn nữa. 

Lời Khuyên
-  Sắp xếp hoạt động thể chất và vận động trong sinh hoạt mỗi 

ngày của bạn.

- Hạn chế thời gian ngồi trước TV và máy tính.

-  Ăn một thực đơn giàu trái cây, rau củ, và ngũ cốc nguyên hạt.

-  Chọn một khẩu phần nhỏ hơn và ăn chậm hơn.

2. Tập Thể Dục Thường Xuyên
Ít có những việc mà tốt cho bạn như là việc hoạt động thể  
chất thường xuyên. Có thể việc tìm thời gian cho nó là khó  
khăn, nhưng điều quan trọng là phải dành ít nhất 30 phút  
mỗi ngày cho việc hoạt động thể chất. Nếu nhiều hơn thì  
càng tốt, nhưng bất kể thời lương là bao nhiêu thì cũng  
đều tốt hơn là không hoạt động gì.

Lời Khuyên
-  Chọn hoạt động thể chất nào mà bạn thích. Rất nhiều  

việc được coi là tập thể dục chẳng hạn như đi bộ, làm  
vườn và khiêu vũ.

-  Hãy tập thể dục như là một thói quen bằng cách tập  
đúng thời gian cho mỗi ngày - cố gắng đi đến phòng  
tập gym vào giờ cơm trưa, hoặc đi bộ thường xuyên  
sau giờ cơm chiều.

-  Hãy tiếp tục được thúc đẩy bằng cách tập với một người 
nào đó.

-  Thường xuyên chơi những trò chơi vận động với các con 
của bạn, và cùng gia đình đi bộ hoặc đạp xe đạp khi thời 
tiết cho phép.

3. Không Hút Thuốc
Quý vị hẳn đã từng nghe lời khuyên đó. Nếu bạn hút thuốc, 
dừng hút là điều tốt nhất mà quý vị có thể làm cho sức khoẻ 
của mình. Vâng, điều đó rất khó, nhưng điều đó cũng hoàn 
toàn không phải là không thể làm được. Mỗi ngày có trên 
1.000 người Hoa Kỳ bỏ hút thuốc vĩnh viễn.

Lời Khuyên
-  Tiếp tục cố gắng! Thường thì việc bỏ hút thuốc cần phải thử  

6 đến 7 lần trước khi bạn dừng hẳn. Hãy nói chuyện với người 
chăm sóc sức khoẻ của bạn để được sư giúp đỡ.

-  Gia nhập một chương trình cai thuốc lá. Nơi làm việc hoặc nơi 
bảo hiểm sức khoẻ của bạn có thể cung cấp một chương trình 
như thế.

-  Khi có dịp, hãy nói với con bạn về mối nguy hiểm của hút 
thuốc và nhai thuốc lá. Thông điệp tốt nhất bạn có thể gửi 
cho con mình là việc ngừng hút thuốc. 

4.  Ăn Uống Lành Mạnh
Mặc dù có những báo cáo tin tức khó hiểu, những nguyên  
tắc cơ bản của việc ăn uống lành mạnh thực ra khá đơn giản. 
Bạn nên tập trung vào trái cây, rau cải, và ngũ cốc nguyên 
hạt, và dùng thịt đỏ ở mức tối thiểu. 

Một điều cũng quan trọng nữa là giảm thiểu chất béo xấu 
(chất béo bão hoà và chất béo bão hòa từ thực vật), và chọn 
ăn thường xuyên những chất béo lành mạnh (những chất 
béo tổng hợp không bão hoà và những chất béo đơn không 
bão hoà). Uống vitamin tổng hợp có chất folate hàng ngày là 
một cách bảo vệ dinh dưỡng tuyệt vời. 

 Lời Khuyên
-   Hãy kết hợp trái cây và rau cải vào thành phần của mỗi bữa 

ăn. Thêm trái cây vào khẩu phần ngũ cốc của bạn. Ăn rau cải 
như một món ăn nhẹ.

-  Chọn thịt gà, cá, hoặc đậu, thay vì thịt đỏ.

-  Chọn ngũ cốc nguyên hạt, gạo nâu, và bánh mì bằng lúa mì 
nguyên hạt thay vì những thức ăn đó với hạt đã tinh chế.

Hiếu Kỳ? yourdiseaserisk.wustl.edu
Trả lời vài câu hỏi về bệnh sử, thói quen ăn uống, thể dục, và hành vi và bạn sẽ có được một ước tính cá nhân về nguy cơ cho mỗi bệnh quan trọng 
cộng với lời khuyên về việc làm thế nào để giảm nguy cơ của quý vị. Hãy truy cập www.yourdiseaserisk.wustl.edu  và tìm hiểu về nguy cơ của 
quý vị có thể thay đổi tương lai.


