Vietnamese/Tiếng Việt

Mỗi năm, nhiều người bị ung thư được điều trị thành công.
Thường thì những người bị ung thư sống một thời gian dài sau
khi điều trị. Một số người được chữa khỏi. Tài liệu này dành cho
những người đã hoàn tất việc điều trị ung thư, chẳng hạn như
hóa trị hoặc xạ trị. Những người này có thể được gọi là ‘người
sống sót sau khi bị bệnh ung thư’.

Sống khỏe
sau khi
bị ung thư

• Nếu quý vị cảm thấy sợ hãi về việc lần đầu tiên đi ra ngoài, hãy nhờ một người
nào đó mà quý vị yêu thích và tin tưởng để đi cùng.
• Nếu người khác không biết phải phản ứng như thế nào, hãy cố gắng đừng
bực mình. Một số người tránh tiếp xúc vì bệnh ung thư mang lại những cảm
xúc khó khăn.
• Hãy chia sẻ các cảm xúc và lo lắng của quý vị với gia đình và bạn bè.
• Hãy nói chuyện với bác sĩ nếu quý vị có quan ngại về tình trạng trầm cảm.

Hiện có hơn 700.000 người ở Úc đã bị ung thư. Con số này
đang tăng lên do việc phát hiện sớm và điều trị tốt hơn.

• Thực hành một số hình thức thư giãn, chẳng hạn như thiền, yoga hoặc hít thở
sâu. Một số người thích thư giãn bằng cách làm những việc khác, chẳng hạn
như làm vườn, đọc sách, nấu ăn hoặc nghe nhạc.
• Giữ một tập nhật ký và ghi xuống những cảm xúc của quý vị.

Trong khi điều trị bệnh ung thư, quý vị có thể cảm thấy rằng cuộc sống của quý vị
bị ngưng lại. Giờ đây việc điều trị đã kết thúc, quý vị có thể kỳ vọng cuộc sống trở
lại bình thường. Tuy nhiên, việc trở lại với các hoạt động hàng ngày của quý vị có
thể bị khó khăn. Cảm giác và diện mạo của quý vị có thể khác lúc trước.
Với thời gian, những người sống sót thường tìm thấy một lối sống mới. Nhiều
người gọi tình trạng này là một sự ‘bình thường mới’.

Cảm xúc của quý vị
Việc mọi người có cảm xúc lẫn lộn khi việc điều trị kết thúc là điều bình thường.
Quý vị có thể cần thời gian để dừng lại và nhìn lại những gì đã xảy ra trước khi
quý vị có thể nghĩ về tương lai.
Các cảm xúc thông thường bao gồm:
• cảm giác nhẹ nhõm là việc điều trị đã hoàn tất
• cô đơn hoặc cô lập
• một cảm giác mất mát và đau buồn đối với cuộc sống trước đây
• cảm giác tội lỗi rằng quý vị không cảm thấy hạnh phúc
• lo lắng về việc trở lại cuộc sống bình thường
• mệt mỏi hoặc kiệt sức
• vui vẻ hoặc cảm thấy muốn thử những điều mới hay thay đổi lối sống
• sợ hãi về việc căn bệnh ung thư sẽ quay trở lại.
Cảm giác của quý vị sẽ phụ thuộc vào loại ung thư và điều trị mà quý vị đã nhận
cũng như những hỗ trợ khác mà quý vị có. Bất kỳ phản ứng phụ nào từ việc điều
trị của quý vị cũng đều đóng một vai trò lớn.
Một số người nhận thấy rằng gia đình và bạn bè không hiểu được cảm xúc của
mình. Những người thân yêu của quý vị muốn nỗi đau đớn của bệnh ung thư
ở phía sau quý vị, và họ có thể không nhận ra rằng kinh nghiệm ung thư không
nhất thiết ngưng lại khi việc điều trị kết thúc.
Việc cho phép quý vị có thời gian để thích nghi với những thay đổi này và giải
thích cho bạn bè và gia đình hiểu rằng quý vị cần sự hỗ trợ của họ có thể là điều
hữu ích. Nên biết rằng những cảm xúc này là điều tự nhiên, và việc làm thế nào
để xử lý chúng là một phần quan trọng của một người đang sống sót sau khi bị
ung thư.

Một số người thấy rằng các tuần, tháng và năm sau khi việc điều trị chấm dứt là
thời gian để nhìn lại cuộc sống của mình. Họ có thể đánh giá lại những gì là quan
trọng và đem lại thỏa mãn, hoặc thay đổi lối sống của họ.

Sợ hãi chứng bệnh ung thư quay trở lại
Cảm giác lo lắng và sợ hãi về việc bệnh ung thư sẽ trở lại (tái phát) là nỗi sợ hãi
phổ biến nhất đối với những người sống sót sau khi bị bệnh ung thư, nhất là
trong năm đầu tiên sau khi điều trị. Đối với một số người, sự sợ hãi này có thể ảnh
hưởng đến khả năng tận hưởng cuộc sống và lập kế hoạch cho tương lai. Việc
sinh sống với nỗi sợ hãi này đã được mô tả như một cái bóng trên cuộc sống của
quý vị.
Việc nói chuyện với bác sĩ về nguy cơ tái phát bệnh của quý vị có thể có ích. Điều
này khác nhau đối với mỗi người. Điều này phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm
loại ung thư, giai đoạn chẩn đoán, việc điều trị và thời gian kể từ khi điều trị. Thông
thường, thời gian trôi qua càng lâu thì chứng bệnh ung thư đó càng ít có khả năng
trở lại. Một số người sống sót nói rằng sự sợ hãi của họ giảm bớt theo thời gian.

Theo dõi chăm sóc
Sau khi việc điều trị kết thúc, quý vị có thể cần thường xuyên kiểm tra sức khỏe.
Việc kiểm tra này sẽ giúp bác sĩ theo dõi sức khỏe và tình trạng an lành của quý vị.
Mức độ thường xuyên của các cuộc kiểm tra sức khỏe khác nhau tùy thuộc vào
loại ung thư mà quý vị đã mắc phải. Một số người kiểm tra sức khỏe mỗi 3–6
tháng một lần trong những năm đầu tiên sau khi điều trị, và sau đó ít thường
xuyên hơn. Quý vị có thể muốn hỏi bác sĩ của mình về các tiêu chuẩn và đề nghị
của chính phủ đối với các giai đoạn điều trị theo dõi.

Nhiều người lo lắng rằng mỗi tình trạng đau nhức hoặc đau đớn
là dấu hiệu cho thấy bệnh ung thư đã trở lại. Điều này không chắc
đúng, nhưng nếu quý vị đang có lo lắng, hoặc nếu quý vị gặp các
triệu chứng mới hoặc khác nhau, hãy liên lạc với bác sĩ của mình.
Đừng chờ đợi cho đến lần hẹn kế tiếp của quý vị.

Các chỉ dẫn

Tôi có thể tìm được các thông tin đáng tin cậy ở đâu?

• Tập trung vào mỗi ngày và sẵn sàng đón nhận cả những ngày tốt lẫn ngày
xấu.

Hội Đồng Phòng Chống Ung Thư NSW 13 11 20 – Thông tin và hỗ trợ cho
quý vị và gia đình của quý vị với chi phí của một cú gọi địa phương từ bất kỳ nơi
nào trong nước Úc.

• Hãy làm mọi việc theo nhịp độ riêng của quý vị. Tránh áp lực khi đưa ra các
quyết định hoặc bắt đầu các hoạt động mới ngay tức thì. Hãy trù tính thời
gian nghỉ ngơi giữa các hoạt động.
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Khi điều trị kết thúc

• Đọc những câu chuyện của những người sống sót khác. Việc học hỏi những
người khác làm thế nào để hiểu được việc chẩn đoán bệnh ung thư có thể
giúp ích.

Each year, many people with cancer are successfully
treated. It’s common for people who have cancer to live
a long time after treatment. Some people are cured.
This fact sheet is for people who have finished cancer
treatment, such as chemotherapy or radiotherapy.
These people may be called ‘cancer survivors’.
There are more than 700,000 people in Australia
who have had cancer. This number is growing due
to earlier detection and better treatment.

When treatment finishes
During cancer treatment, you might have felt that your life was on
hold. Now that treatment has ended, you might expect life to return
to normal. However, it can be hard to get back to your daily activities.
You might feel and look different.
With time, survivors often find a new way of living. Many people call
this a ‘new normal’.

Your feelings
It’s common for people to have mixed feelings when treatment ends.
You might need time to stop and look back on what has happened
before you can think about the future.
Common feelings include:
•
•
•
•
•
•
•
•

relief that treatment has finished
loneliness or isolation
a sense of loss and grief for how life used to be
guilt that you don’t feel happy
anxiety about returning to normal life
tired or run down
happy or motivated to try new things or make lifestyle changes
scared about the cancer coming back.

How you feel will depend on the type of cancer and treatment you
had and what other support you have. Any side effects from your
treatment will also play a big part.
Some people find their family and friends don’t understand their
feelings. Your loved ones want the distress of cancer to be behind
you, and they may not realise that the cancer experience doesn’t
necessarily stop when treatment ends.
It may be helpful to allow yourself time to adjust to these changes,
and to explain to your friends and family that you need their support.
Knowing that these feelings are natural, and how to manage them,
is an important part of being a cancer survivor.

Tips
• Focus on each day and expect both good and bad days.
• Do things at your own pace. Avoid pressure to make decisions or
start new activities right away. Plan rest time between activities.

• If you feel apprehensive about going out for the first time, ask 		
someone you love and trust to come along.
• If people don’t know how to react, try not to get upset. Some 		
people avoid contact because cancer brings up difficult emotions.
• Share your feelings and worries with family and friends.
• Talk to your doctor if you are concerned about depression.
• Practise some form of relaxation, such as meditation, yoga or
deep breathing. Some people like to relax by doing other things,
such as gardening, reading, cooking or listening to music.
• Keep a journal to write down your feelings.
• Read other survivors’ stories. Learning how other people have 		
understood a cancer diagnosis may help.
Some people find that the weeks, months and years after treatment
finishes is a time to look back on their lives. They may reassess what
is important and fulfilling, or make changes to their lifestyle.

Fear of the cancer coming back
Feeling anxious and frightened about the cancer coming back
(recurrence) is the most common fear for cancer survivors, especially
in the first year after treatment. For some people, this fear may affect
their ability to enjoy life and make plans for the future. Living with this
fear has been described as a shadow on your life.
It may help to talk to your doctor about your risk of recurrence. This
is different for each person. It depends on many factors including
the type of cancer, stage at diagnosis, treatment and time since
treatment. Generally, the more time that goes by, the less likely it is
that the cancer will come back. Some survivors say that their fears
lessen with time.

Follow-up care
After your treatment has finished, you may need regular check-ups.
These will allow your doctor to monitor your health and wellbeing.
The frequency of check-ups varies depending on the type of cancer
you had. Some people have check-ups every 3–6 months for
the first few years after treatment, then less frequently thereafter.
You may want to ask your doctor about what the government’s
standards and recommendations are on follow-up treatment periods.

Many people worry that every ache or pain is a
sign that cancer has come back. This is unlikely,
but if you are worried, or if you experience new or
different symptoms, contact your doctor. Don’t wait
until your next scheduled appointment.

Where can I get reliable information?
Cancer Council NSW 13 11 20 – Information and support for you
and your family for the cost of a local call anywhere in Australia.
Website – www.languages.cancercouncil.com.au
Translating and Interpreting Service (TIS) 13 14 50
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Living well
after
cancer

