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Nhng S Tht V
Ung Th Rut Già
Ung th rut già là ung th ca phn rut già ( i tràng) ho"c
ung th ca trc tràng (o n cui rut già).
Ung th rut già có th ng#n nga c. Ðiu quan trng là,
ngi Vit t 50 tr lên, cn bo v s$c khe ca mình b!ng
cách i khám truy tìm rut già  nh k%.
S tht: M&i n#m có hn 135,000 ngi M ã c ch'n
oán là b ung th rut già và m&i n#m có hn
56,000 ngi cht vì bnh này. Trong s này bao
g*m c ngi Vit. Ung th rut già xy ra cho c
nam l+n n gi/i.
S tht: Ung th rut già có th cha tr c nu phát
hin s/m.
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Thêm S Tht V
Ung Th Rut Già
S tht: Ung th rut già trong giai o n u, thng không
có triu ch$ng gì. Mt trong nhng du hiu u
tiên là có máu tim 'n trong phân không th thy
b!ng m8t thng c. V sau, ung th rut già có
th có nhng triu ch$ng nh thay i trong thói
quen i cu và chy máu rut già ho"c trc tràng.
S tht: Th nghim truy tìm ung th rut già có th giúp
phát hin c nhng du hiu s/m ca ung th
rut già. Càng c phát hin s/m, ung th càng
d; c iu tr hn.
S tht: Nu trong gia ình ã có ngi b ung th rut già,
quý v nên tho lun v/i bác s< ca mình v vn
 này.
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Ông Tòng
Tôi khe m nh. Tôi không bao gi i bác s<. Tôi không b
bnh ngo i tr cm cúm l"t v"t. T i sao tôi cn tìm bnh
trong khi tôi không cm thy au yu gì c?
S tht: Quý v khe m nh là iu rt tt. Có s$c khe tt là
iu may m8n. Ði khám truy tìm ung th rut già
c=ng rt quan trng trong vic duy trì s$c khe tt
ca mình. Mt ngi có th b ung th rut già mà
không h bit. Ði khám truy tìm ung th rut già có
th giúp phát hin và cha tr ung th s/m giúp quý
v sng th và khe m nh.

8

9

Bà Ch ng
Chúng tôi có mt tim t p hóa. Chúng tôi không rnh r&i  i
bác s<. Tôi có khám rut già ba n#m tr/c ây khi tôi i g"p
bác s<. Tuy nhiên, tôi không nghe nói gì v kt qu cuc xét
nghim nên ngh< r!ng mi chuyn bình thng. Không bit
tôi có cn i khám truy tìm ung th rut già m&i n#m không?
S tht: Th nghim truy tìm ung th rut già có th phát
hin bnh s/m ngay c tr/c khi bnh tr thành
ung th. Quý v nên hi bác s< ca mình nhng xét
nghim nào cn làm, bao lâu cn phi làm, và bác
s< s> thông báo kt qu v/i quý v b!ng cách nào.
Ðiu quan trng là quý v phi gi cho mình c
khe m nh  có th làm vic và s#n sóc gia ình.
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Thêm S Tht V
Ung Th Rut Già
S tht: Có nhiu cách truy tìm ung th rut già:

12

1.

Xét nghim tìm máu 'n trong phân (FOBT) có
th phát hin máu tim 'n trong phân, mt du
hiu s/m ca ung th rut già. Xét nghim
hóa hc mi;n d ch ca phân (FIT), còn gi là
xét nghim hóa hc mi;n d ch tìm máu 'n
trong phân theo phng pháp hoá hc mi;n
d ch (iFOBT), ây là mt phng pháp tìm
máu 'n trong phân FOBT m/i hn, phng
pháp ny c=ng dùng  tìm máu 'n trong
phân. Phng pháp FIT c thc hin ging
nh phng pháp FOBT. Mt s ngi có th
nhn thy r!ng phng pháp ny d; x d ng
hn b i vì không b gi/i h n v x d ng thuc
ho"c các th$c #n.

2.

Ni soi toàn b rut già (Colonoscopy): Khám
toàn th rut già b!ng mt máy nh siêu nh
có g8n trên u mt ng nh dài  xem
nhng bt thng rut.

3.

Ni soi phn d/i rut già (Sigmoidoscopy):
Khám phn d/i rut già dùng mt ng ng8n
hn có g8n máy nh u.
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Bà H ng
B n tôi cho bit là cô y có nghe nói mt ngi nào ó va
cht vì ung th rut già. Khi phát hin bnh thì ã quá mun.
Ngi này thng rt khe m nh vì th ngi ta cho r!ng
không có vn  gì. Tôi s i khám truy tìm ung th rut già
vì không thích tìm bnh. Nhng b n tôi, bà Lê, khuyên tôi
phi i. Sau khi làm xét nghim, tôi thy nó áng l8m và nó
ã làm cho tôi an tâm. Tôi nay ã 78 tui và tôi ang vui sng
v/i các cháu ni, ngo i ca tôi. Bây gi tôi i khám truy tìm
ung th rut già  nh k%.
S tht: Ung th rut già có th cha tr nu c phát hin
s/m. i khám truy tìm ung th rut già giúp quý v
tránh uc nhng lo âu không cn thit.
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Ông Dip
Bà xã tôi nu nhng th$c #n ti lành m nh cho gia ình
h!ng ngày. Bà y còn nu "hm canh b thuc b8c" m&i tun.
Tôi không ngh< r!ng khám rut già là quan trng, nhng bác
s< ca tôi khuyên mãi nên tôi ã i khám rut già. Xét nghim
tìm máu 'n trong phân cho thy có máu tim 'n trong phân
ca tôi mà tôi không th nhìn thy. Vì th, bác s< cho làm
thêm nhng xét nghim khác, k c ni soi toàn b rut già.
H ã tìm thy nhng b/u th t (pô-líp) nh và ã c8t i. Tôi
rt lo s, nhng bác s< cho bit rt may nhng b/u (pô-líp)
này c phát hin s/m và ã c c8t b. Nu chm tr;,
chúng có th tr thành nguy hi m. Nhng b/u này có th
tr thành ung th. Bây gi tôi phi khuyên v tôi, và em trai
tôi c=ng nh v cu y c=ng phi i khám truy tìm ung th
rut già m&i n#m.
S tht: S#n sóc s$c khe ca mình là iu quan trng nht
mà quý v có th làm cho mình và gia ình mình.
Mt np sng lành m nh rt là quan trng. Tuy
nhiên vic th nghim và truy tìm s/m tránh cho
quý v và gia ình g"p phi nhng vn  nghiêm
trng hn. Ði khám rut già tht không ung phí thì
gi và tin b c ca quý v .
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Xét nghim tìm máu n trong phân
thc hin nh th nào (FOBT)
Xét nghim này n gin thôi. Quý
v cn phi kiêng c mt s th$c
#n và thuc men  chu'n b cho
vic th nghim. Quý v cn tham
kho v/i bác s< ho"c y tá ca mình
v nhng gì cn kiêng c.
Quý v s> c ch'n y vin, phòng
m ch cung cp tm th[ "c bit 
mang v nhà. Vit tên quý v vào
tm th[ này.
R*i dùng mt que nh c=ng do
tr m y t cung cp pht mt ít
phân trên Ô vuông A ca phn 1.
C=ng dùng que y ly m+u khác
v/i cùng ln i cu này pht lên Ô
vuông B ca phn này.
Quý v c=ng làm y nh trên trong
hai ngày k tip (cho phn 2 và 3).
B tm th[ này vào phong bì, g i
tr l i ch'n y vin ho"c bác s< ca
quý v b!ng bu in ho"c
cm n.
Nu kt qu xét nghim cho thy
có máu 'n trong phân, bác s< có
th yêu cu làm thêm mt s xét
nghim khác  xem máu xut
phát t b/u (pô-líp) hay nhng
mô bt thng khác trong rut già.
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Xin Ghi Nh :


S$c khe là vô cùng
quý giá i v/i quý v và
gia ình.



Tho lun v/i bác s< ca
b n v mt np sng lành
m nh (#n ung iu , tp
th d c, v.v.v.).



Khám rut già óng vai trò
rt quan trng trong vic
phòng nga ung th
rut già.



Hi bác s< v xét nghim
phân tìm máu 'n trong phân
(FOBT), ni soi toàn b rut
già, và nhng xét nghim
v rut già khác.



Nói chung, chng trình
bo hi m y t Medicare,
Medicaid, và Basic Health
ca ti u bang Washington,
và hu ht các chng trình
bo hi m y t t u chi tr
tt c ho"c hu ht chi phí
xét nghim tìm máu 'n
trong phân (FOBT). Mun
bit thêm chi tit, xin hi
ch'n y vin ca quý v .



Nhng ngi t 50 tui tr
lên u nên i khám truy
tìm ung th rut già  nh k%.

