Cancer Survivorship
Vietnamese / English

M¶t sÓ ngÜ©i tin r¢ng bÎ ung thÜ có nghïa là h† së ch‰t, nhÜng ÇiŠu này không phäi lúc nào cÛng Çúng. NhiŠu
ngÜ©i sÓng rÃt th†, và lành månh sau khi h† ÇÜ®c ch»a trÎ ung thÜ. Và các khoa h†c gia tin r¢ng sÓ ngÜ©i sÓng
còn bªi ung thÜ së gia tæng trong nh»ng næm t§i. Các cäi ti‰n vŠ thº nghiŒm thæm dò (khám nghiŒm tìm dò ung
thÜ s§m trÜ§c khi có triŒu chÙng), phát hiŒn s§m (tìm thÃy ung thÜ s§m khi chúng còn nhÕ hÖn và chÜa gây bÃt
cÙ vÃn ÇŠ nào), và ch»a trÎ ung thÜ là ÇiŠu giúp cho nhiŠu ngÜ©i còn sÓng tØ næm này sang næm khác sau khi bÎ
ung thÜ. ñiŠu rÃt quan tr†ng trong viŒc sÓng còn khi bÎ ung thÜ là tìm thÃy ung thÜ s§m. Càng tìm ÇÜ®c bŒnh
s§m chØng nào, quš vÎ càng có cÖ h¶i tÓt hÖn Ç‹ sÓng lâu sau khi bi‰t mình bÎ ung thÜ. Vì vÆy, hãy bàn thäo v§i
bác sï vŠ các thº nghiŒm thæm dò, và hÕi vŠ các dÃu hiŒu cänh báo cûa các loåi ung thÜ khác nhau. Xin nh§ là
m†i ngÜ©i có th‹ sÓng còn khi bÎ ung thÜ!

Some people believe that having cancer means they will die, but that is not always true. Many people live long,
healthy lives after they have cancer treatment. And scientists expect the number of cancer survivors to increase o
ver the coming years. Improvements in screening tests (examinations that look for cancer early before
symptoms), early detection (finding the cancer early when it is smaller and not causing any problems), and
cancer treatment are things that allow more people to live following cancer each year. One very important part
of surviving cancer is finding it early. The earlier the disease is diagnosed, the better chances are for living a
long life following a cancer. So, talk with your doctor about screening tests, and ask about the warning signs of
different types of cancer. Remember, it is possible to survive cancer!

