TÀI NGUYÊN THÔNG TIN DÀNH CHO GIA ĐÌNH

Bệnh ung thư ở trẻ em là gì?
What is childhood cancer

Ung thư là gì?
Tế bào là các khối cấu trúc cơ bản làm nên tất cả các bộ
phận và mô trong cơ thể của chúng ta. Ung thư là một
bệnh, trong đó các tế bào trong cơ thể phát triển theo
một cách không được kiểm soát. Các tế bào ung thư
phân chia và phát triển, trong khi chúng đáng lẽ không
nên như vậy và sống lâu hơn thời gian chúng đáng lẽ
nên sống. Các tế bào ung thư có thể thế vào chỗ của
các tế bào bình thường. Một khối các tế bào ung thư
được gọi là khối u. Mỗi loại ung thư lại có tên, biện pháp
điều trị và xác suất chữa khỏi riêng của nó.

Bệnh ung thư ở trẻ em khác với ở người
lớn như thế nào?
Những thứ gây bệnh ung thư ở người lớn như hút thuốc lá
và hóa chất không phải là những nguyên nhân rõ ràng gây
bệnh ung thư ở trẻ em. Các khối ung thư của trẻ em xuất
hiện ở những phần của cơ thể khác với bệnh ung thư ở
người lớn và có thể xảy ra ít thường xuyên hơn. Các loại ung
thư thường gặp nhất ở người lớn là da, vú, tiền liệt tuyến,
phổi, và ruột. Ở trẻ em, các khối ung thư ở máu và tủy
xương, mô bạch huyết, não, hệ thần kinh, cơ, thận, và xương
là các loại ung thư thường gặp nhất. Bệnh ung thư ở trẻ em
có khuynh hướng đáp ứng với biện pháp điều trị tốt hơn so
với bệnh ung thư ở người lớn và tỉ lệ chữa khỏi ở trẻ em là
cao hơn rất nhiều so với ở người lớn.

Theo những gì chúng tôi biết, không có
điều gì cha, mẹ đã làm, đã gây nên hoặc
ngăn ngừa được bệnh ung thư.

Các nguyên nhân gây bệnh ung thư ở
trẻ em
Nhiều cha, mẹ tự hỏi điều gì đã gây nên bệnh ung thư của
con họ. Họ sợ là điều gì đó họ đã làm hoặc đã không làm,
đã gây nên bệnh này. Theo những gì chúng tôi biết, không
có điều gì cha, mẹ hay trẻ đã làm, có thể đã gây nên hoặc
đã ngăn ngừa được bệnh ung thư. Quý vị không thể lây
được bệnh ưng từ người khác. Chúng tôi không biết nguyên
nhân chính xác của hầu hết bệnh ung thư ở trẻ em, nhưng
các nhà khoa học đang làm việc để cố tìm ra nguyên nhân.
Một số lượng rất nhỏ bệnh ung thư ở trẻ em là do di truyền
(được truyền từ cha, mẹ sang con cái). Nếu quý vị có các suy
nghĩ hay quan ngại về những thứ có thể đã gây bệnh ung
thư của con mình, thì quý vị nên nói chuyện với bác sĩ hoặc
y tá của quý vị.
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