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NHỮNG NGƯỜI SỐNG
SÓT BỆNH UNG THƯ
8 CÁCH
ĐỂ ĐƯỢC SỐNG LÀNH MẠNH
SAU BỆNH UNG THƯ

UNG THƯ RẤT KHÓ KHĂN. Giai đoạn chẩn đoán và điều trị có thể gây nên nỗi sợ
hãi và bòn rút tinh thần bạn, và ngay cả sau khi bạn đã vượt qua những rào cản này, bạn phải
học làm thế nào để sống cuộc đời của mình như một người người sống sót qua căn bệnh ung
thư. Tuy nhiên, với y học hiện đại, hàng triệu người sống sót sau ung thư không những sống
lâu hơn mà họ còn học cách để sống tốt hơn. Và một trong những con đường tốt nhất để làm
điều đó là thực hiện các bước để kiểm soát sức khoẻ bạn. 8 ”Cách thức” sau đây có thể là cẩm
nang hướng dẫn giúp bạn tạo một nền móng cho những năm tràn đầy sức khoẻ mà những
người sống sót ung thư được hưởng thụ.
Gần như không bao giờ là quá sớm để bắt đầu. Cho dù bạn
vừa bắt đầu được chẩn đoán, bắt đầu được chữa trị, hoặc
đang thời gian hậu chữa trị, 8 cách sống này có thể giúp
tăng cường sức khoẻ của bạn. Bác sĩ của bạn có thể giúp
bạn hướng dẫn, nhưng hạn chế duy nhất, thực ra, là khi
nào bạn muốn bắt đầu. Bắt đầu với một hoặc hai bước;
một khi đã xong những bước này, tiếp tục những bước khác.
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1. Không Hút Thuốc
Tất nhiên, quý vị đã nghe việc này rồi. Nhưng, nếu quý vị có
hút thuốc, điều tốt nhất mà quý vị có thể làm sau khi sống
sót ung thư là dừng hút thuốc. Điều đó sẽ làm giảm đi nguy
cơ phát triển ung thư lần thứ 2 cũng như giảm nguy cơ bệnh
tim mạch và đột quỵ. Vâng, điều đó rất khó. Nhưng hoàn
toàn không phải là không thể làm được.

Lời Khuyên
- T iếp tục cố gắng! Việc này thường mất 6 đến 7 lần trước khi
bạn dứt bỏ hẳn.
- Nói chuyện với một người cung cấp chăm sóc sức khoẻ để
được giúp đỡ. Điều này có thể tăng đôi cơ hội thành công.
- Gọi số 1-800-QUIT-NOW hoặc truy cập trang mạng
smokefree.gov cho được giúp đỡ phụ trợ.
- Gia nhập vào chương trình dứt hút thuốc. Nơi làm việc hoặc
nơi bảo hiểm sức khoẻ của bạn có thể cung cấp cho bạn.
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2. Tránh Khói Thuốc
Nếu bạn không hút thuốc, và ngay cả bạn hút thuốc thì hãy
tránh xa khói thuốc lá. Nó không phải hại như chính mình
hút thuốc, nhưng hay ở những nơi có khói thuốc có thể làm
tăng nguy cơ bị ung thư cũng như bệnh về tim mạch.

Lời Khuyên
- T ránh các quán bar và nhà hàng đầy khói.
- Cố gắng làm việc trong môi trường không khói thuốc.
- Làm cho nhà bạn thành nơi “không hút thuốc” kiên quyết
không nhượng bộ đối với vợ/chồng, con cái hoặc bạn hữu.
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3. Tập Thể Thao Thường Xuyên
Rất khó cho nhiều người để sắp xếp việc tập thể dục trong
thời gian biểu của họ. Việc này còn khó hơn nữa, đối với
những người sống sót bệnh ung thư mà có thói quen bị gián

đoạn, và những người có thể đang được chữa trị ung thư.
Nhưng, những lợi ích của hoạt động thể lực thường xuyên
thật đáng giá cho những nỗ lực để sắp xếp tập thể thao vào
thời gian biểu, ngay cả cho những người đang được điều trị.
Việc tập thể dục không chỉ nâng cao sức khoẻ mà còn cải
thiện tâm trạng và giúp chống lại sự mệt mỏi gây ra bởi ung
thư. Tập thể dục thường xuyên có thể làm giảm nguy cơ tái
phát và nguy cơ của những chứng bệnh mãn tính khác. Hàng
ngày, cố gắng tập ít nhất 30 phút thể dục nhịp điệu (như đi
bộ nhanh). Nếu nhiều hơn thì càng tốt. Điều đó cũng quan
trọng nhằm đáp ứng việc rèn luyện sức lực. Tập 2 lần hoặc
nhiều hơn trong tuần.

Lời Khuyên
- C họn những hoạt động mà bạn thích. Nhiều việc được coi
là tập thể dục 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.
- Hãy bắt đầu từ từ với bất kỳ chương trình mới và không
e ngại khi yêu cầu giúp đỡ.
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4. D
 uy Trì Trọng Lượng
Lành Mạnh

Với sự căng thẳng, tác dụng phụ khi điều trị, và sự thay đổi
thói quen của cuộc sống mà một sự chẩn đoán ung thư có thể
mang lại, thật là một điều khó khăn cho những người sống
sót kềm chế được trọng lượng của mình. Dù vậy, giữ cân nặng
lành mạnh - hoặc tối thiểu không phải tăng cân – là một mục
tiêu quan trọng mà tất cả những người sống sót nên hướng
tới. Bên cạnh việc không hút thuốc, đó là điều tối quan trọng
duy nhất mà bạn có thể làm để cải thiện sức khoẻ của mình
và phẩm chất tốt của đời sống.

Lời Khuyên
- G iới hạn thời gian ngồi trước màn hình TV hoặc vi tính.
- Tích hợp các hoạt động thể chất và cử động vào đời sống
của mình.
- Ăn nhiều trái cây, rau cải, và ngũ cốc nguyên hạt.
- Chọn ăn từng phần nhỏ hơn, và ăn chậm rải hơn.
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5. Ăn Uống Lành Mạnh
Là một người sống sót ung thư, biết cách ăn hợp lý có thể
khó khăn. Các sách vở, các bài viết trên trang mạng thường
phổ biến ào ạt những chế độ ăn “tuyệt diệu”, nhưng thực tế
là ăn uống lành mạnh thì cũng như nhau cho những bệnh
nhân ung thư sống sót và những người khác. Một chế độ ăn
uống lành mạnh có thể giúp chúng ta kiểm soát đưộc trọng
lượng của mình, cho cơ thể bạn sự dinh dưỡng cần thiết, và
năng lượng cần thiết cho một ngày bận rộn. Bạn nên tập
trung vào trái cây, rau cải, và ngũ cốc nguyên hạt, và dùng
thịt đỏ ở mức tối thiểu. Việc giảm bớt các chất béo xấu cũng
quan trọng (chất béo bão hoà và chất béo trans (chất béo thú
vật), và hãy chọn chất béo tốt (đa không bão hoà, đơn không
bão hoà) thường xuyên hơn. Sử dụng thuốc vitamin 100% DV
tổng hợp chứa chất folate hằng ngày có thể tăng cường sức
khỏe của bạn.

Lời Khuyên
- H ãy làm trái cây và rau quả là một phần của mỗi bữa ăn. Thêm
trái cây vào ngủ cốc của bạn. An rau xanh cho bữa ăn nhẹ.
- Chọn thịt gà, cá, đậu, thay vì thịt đỏ.
- Chọn ngủ cốc nguyên hạt, gạo nâu, bánh mì nguyên hạt
hơn là những thức ăn cùng loại nhưng đã được tinh chế.
- Chọn các món ăn làm từ dầu ô-liu hoặc dầu canola vì trong
đó có nhiều chất béo tốt.
- Hãy 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. Theo dõi các bước an toàn thực phẩm để tránh bị
nhiễm độc thức ăn.
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6.Uống Rượu Điều Độ,
Nếu Có Uống
Rượu vang có thể là một vấn đề phức tạp, đặc biệt cho những
người sống sót. Uống rượu một cách điều hoà có thể là tốt
cho tim - một ích lợi lớn – nhưng đồng thời cũng là một
nguy cơ cho ung thư sau này. Trên tất cả của việc này, rượu
có thể trở thành một cách không lành mạnh với một vài
người để đối phó với những căng thẳng về thể chất hoặc tinh
thần, hoặc đối đầu với ung thư. Nếu quý vị không uống rượu,
hãy đừng cảm thấy cần thiết phải uống rượu. Nếu bạn uống
rượu, hãy giữ ở mức độ vừa phải (một ly/mỗi ngày cho phụ
nữ; 1 đến 2 ly cho đàn ông). Những ai uống nhiều hơn nên
giảm bớt lại.

Lời Khuyên
- C họn thức uống không rượu trong các buổi ăn và tại các
buổi tiệc.
- Tránh những dịp tập trung vào rượu.
- Hãy nói chuyện với một chuyên gia về chăm sóc sức khoẻ
nếu bạn có vấn đề với rượu.

7

7. H
 ãy Giữ Liên Lạc Với Bạn
Bè Gia Đình, và Những Người
Sống Sót Khác
Có một sức mạnh thực sự trong việc duy trì liên kết với bạn
bè, gia đình, và những người sống sót bệnh ung thư khác.
Giữ và xây dựng một mạng xã hội có thể cải thiện phẩm chất
của cuộc sống một cách đáng kể và thậm chí có thể tiên đoán
được trình trạng bệnh của những người sống sót bệnh ung
thư. Ngay cả trong những ai với sự hỗ trợ lớn lao của gia đình
và bạn bè, bệnh ung thư có thể làm như bị cô lập, cho nên
phải có nỗ lực để giữ những mối liên hệ này.

Lời Khuyên
- S ắp xếp thì giờ mỗi tuần để họp mặt bạn hữu hoặc gia đình.
- Thường xuyên đến những nhóm hỗ trợ những người sống
sót, mà đó là những nơi lý tưởng để chia sẻ những cảm xúc
và quan tâm với những người đồng cảnh.
- Dùng công nghệ cho lợi thế của bạn. Truyền thông xã hội,
phim video thực, và điện thoại theo lối cũ và email là những
cách tốt để liên lạc với gia đình, bạn bè, và những người
sống sót khác.
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8. H
 ãy Làm Kiểm Nghiệm
Sức Khoẻ và Đi Khám Bệnh
Thường Xuyên
Là một người sống sót bệnh ung thư, không gì quan trọng
hơn là đi khám thường xuyên sau khi điều trị với bác sĩ gia
đinh và đội chuyên gia chữa bệnh ung thư. Những cuộc thăm
bệnh này không chỉ là chìa khoá cho sức khoẻ của bạn nhưng
cũng là một địa điểm tốt để chia sẻ những quan tâm hoặc
những thắc mắc mà bạn có về sức khoẻ của mình. Trở thành
một đội với những bác sĩ của bạn để quản lý những nhu cầu
sức khoẻ của mình. Thêm vào bất kỳ những thử nghiệm cụ
thể theo sau cho bệnh ung thư, đồng thời cũng quan trọng
để có những đề nghị xét nghiệm cho những ung thư khác.
và những yếu tố nguy cơ cho bệnh tim mạch, tiểu đường và
loãng xương.

Hãy nói với bác sĩ của bạn về những thử nghiệm
để tìm các bệnh:
- Ung thư vú
- Ung thư đại tràng
- Ung thư phổi (nếu có hút thuốc)
- Viêm gan C (nếu sinh từ năm 1945 – 65)
- Đường huyết cao
- Áp huyết cao
- Loãng xương
Một điểm chánh là phải theo những thuốc mà đã được bác
sĩ chỉ định - cả về thuốc chữa ung thư cũng như những bệnh
khác của bạn. Nếu bạn có vấn đề khi dùng thuốc, hãy nói với
người chăm sóc sức khỏe của bạn. Cùng với nhau, bạn có thể
làm kế hoạch trở lại đúng đường.

