What’s your cough telling you? Flyer
Ho báo hiệu cho bạn điều gì?
Hình ảnh của hai lá phối được hình thành từ các từ:
Máu
Sút cân
Nhưng tôi k hông bao giờ hút thuốc
Bận bịu đế n m ức k hông thể đi k hám Bác
sĩ được?
Hơi thở ngắn
C hẩn đoán
Đờm
Đau ngực
Đau
Thở gấp

Thở k hò k hè
Khó thở
Bị x ung huyế t
C ơn ho dai dẳng m ới
Ho tức ngực
Nhiễ m trùng
Viê m phế quản
Tràn k hí
Bận bịu
Bác sĩ

Với hơn 11.000 người bị chẩn đoán mắc ung thư phổi tại Úc m ỗi năm, biế t được ho hắng
đang báo hiệu điề u gì với bạn là rất quan trọng.
Bạn có hay k hông:
•
•
•
•

m ột cơn ho m ới đã k éo dài suốt 3 tuần hoặc hơn thế
m ột cơn ho biế n đổi
ho ra m áu
nhiễ m trùng ngực k hông hết?

Những triệ u chứng này có thể là do các điề u k iện khác, tuy nhiê n điều quan trọng là cần
đi gặp GP (bác sĩ đa k hoa) hoặc nhân viê n y tế cho chắc chắn.

"Tôi còn trẻ, tôi không thể bị ung thư phổi được"
Mặc dù ung thư phổi x ảy ra phần lớn ở những người trê n 60 tuổi, nhưng nó có thể x uất
hiệ n tại bất cứ độ tuổi nào của con người.

"Tôi không bao giờ hút thuốc, tôi sẽ không bị ung thư phổi"
Ai cũng có thể bị ung thư phổi, ngay cả nế u bạn k hông bao giờ hút thuốc.

"Nếu tôi bị ung thư phổi thì mọi thứ đều vô vọng cả"
C ác phương pháp điề u trị m ới có k hả năng tiế p tục nâng cao k ết quả cho những người
m ắc ung thư phổi.

"Tôi bị trận ho này nhiều tuần, rồi thế nào nó cũng hết"
Một trận ho m ới k é o dài trong 3 tuần hay hơn thế hoặc m ột trận ho biến đổi có thể là
triệ u chứng của ung thư phổi.

Nế u ung thư phổi được phát hiện ở giai đoạn sớm thì sẽ có nhiều cơ hội chữa trị hiệ u quả
hơn.
Hãy nói chuyệ n với GP hoặc nhân viê n y tế ngay hôm nay nế u bạn có những triệ u chứng
tiề m tàng của bệ nh ung thư phổi.
Để biế t thê m thông tin về các triệ u chứng của ung thư phổi, hãy truy cập:
canceraustralia.gov.au
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