Hóa Trị Ung Thư
Cơ thể của quý vị được tạo
nên bởi hàng tỷ tế bào,
chúng có thễ nhìn giống
như thế này dưới kinh hiễn
vi.
Những tế bào bình thường
sống, sinh trưởng, chết đi,
và tạo ra các tế bào mới.
Tế bào ung thư không lành mạnh. Chúng sinh
trưởng khi không cần thiết. Chúng tiếp tục hình
thành mà không thể kềm chế.
Hóa trị là phương pháp
điều trị bằng thuốc có
thể tiêu diệt những tế
bào này và ngăn chận
chúng sinh sôi nảy nở.
Tuy nhiên, nó cũng có
thể làm hại các tế bào khỏe mạnh. Điều này có
thể gây ra phản ứng phụ.
Các tế bào khỏe mạnh thông thường sẽ hồi
phục sau khi hóa trị.

Thời gian hóa
trị của quý vị sẽ
tùy thuộc vào
loại ung thư,
thuốc hóa trị
được sử dụng,
mục tiêu điều trị
và sự đáp ứng
của cơ thể quý
vị.
Có thể quý vị sẽ được điều trị mỗi ngày, mỗi
tuần hay mỗi tháng.
Có thể quý vị sẽ có những khoảng thời gian
nghỉ giữa các kỳ điều trị để cơ thể tái tạo
những tế bào khỏe mạnh mới.
Có thể quý vị sẽ được cho uống thuốc, chích
thuốc hoặc truyền tĩnh mạch.
Bác sĩ sẽ chọn thuốc hóa trị và lịch trình điều
trị thích hợp nhất cho quý vị.
Hãy hỏi bác sĩ của quý vị nếu quý vị có điều gì
thắc mắc.

Trong khi làm hóa trị có thể quý vị không bị
phản ứng phụ, chỉ bị ít, hoặc bị nhiều.
Loại và mức độ nặng nhẹ của phản ứng phụ
mà quý vị gặp phải tùy thuộc vào loại và liều
lượng hóa trị cho quý vị.
Có nhiều loại phản ứng
phụ khác nhau, nhưng
thường gặp nhất là buồn
nôn, ói mửa, mệt mỏi,
đau đớn và rụng tóc.
Có nhiều phương pháp điều trị có thể giúp ích
trong trường hợp bị phản ứng phụ.
Các tế bào khỏe mạnh thông thường sẽ hồi
phục sau khi hóa trị, vì vậy hầu hết các phản
ứng phụ sẽ dần dần tự khỏi.
Tóc bị rụng trong khi làm hóa trị rồi sẽ mọc lại.
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