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Những câu để hỏi về các phương 
pháp trị liệu bổ sung
Tìm hiểu thêm về những phương pháp trị liệu bổ sung mà 
mình muốn biết là điều quan trọng. Nêu câu hỏi sẽ giúp quý 
vị quyết định xem loại trị liệu nào có thể mang lại ích lợi và 
an toàn cho quý vị. Hãy đọc các câu hỏi này và ghi lại những 
câu nào phù hợp với mình để giúp quý vị khi thảo luận với 
nhân viên trị liệu bổ sung, bác sĩ hoặc các nhân viên y tế. 

Những điều cần cân nhắc trước khi sử dụng phương pháp 
trị liệu bổ sung
Một số câu nên hỏi khi cân nhắc quyết định những trị liệu 
nào sẽ dùng hoặc có nên dùng các trị liệu đó hay không:
○ Trị liệu này có trực tiếp gây tác hại cho tôi vì:

○ có phản ứng phụ không?
○	 có khả năng xảy ra tương tác với 

các loại thuốc khác không?
○	 có cần phải ngưng các phương pháp 

trị liệu thông thường không?
○	 nhân viên trị liệu bảo tôi phải ngưng hoặc trì hoãn 

tất cả các phương pháp trị liệu thông thường
○ Lệ phí trị liệu hoặc thuốc men có vượt quá 

khả năng tài chánh của tôi không?

Để giúp quý vị hiểu những câu hỏi này, quý vị cần phải thảo 
luận với nhân viên trị liệu bổ sung và bác sĩ. Tùy thuộc vào 
lĩnh vực chuyên môn, họ có thể không trả lời được những 
câu hỏi này và quý vị cần phối hợp với họ để tìm hiểu thêm.

Những câu hỏi chung để hỏi nhân viên trị liệu 

○ Quý vị có bằng cấp chuyên môn gì? Quý vị có là 
thành viên của tổ chức chuyên ngành nào không?

○ Quý vị có được đào tạo huấn luyện hoặc có kinh nghiệm 
điều trị cho bệnh nhân ung thư không? Quý vị có bao giờ 
điều trị bệnh nhân với trường hợp ung thư như tôi không?

○ Quý vị có sẵn lòng phối hợp với bác sĩ hoặc các nhân 
viên y tế mà tôi có thể cần gặp họ hay không?

○ Phương pháp trị liệu quý vị thực hiện sẽ giúp 
tôi được gì? Có điều gì quý vị cho là cần cẩn 
trọng phải báo cho tôi biết không?

○ Những trị liệu này có những phản ứng phụ hoặc nguy cơ nào?
○ Trị liệu này đã được thử nghiệm trong các 

cuộc thử nghiệm lâm sàng chưa?

○ Các kết quả thử nghiệm đã được công bố chưa và có 
tàI liệu nào về các kết quả này cho tôi đọc không?

○ Liệu các trị liệu này có thể kết hợp với 
các trị liệu thông thường không?

○ Tôi nên theo trị liệu này trong bao lâu và làm sao 
tôi biết được trị liệu có kết quả hay không?

○ Quý vị có thể tới nhà chữa trị cho tôi nếu tôi 
không đủ sức tới phòng mạch không?

○ Thời gian khám bệnh là bao lâu?
○ Quý vị tính bao nhiêu cho một lần khám?

Những câu hỏi chung để hỏi bác sĩ

○ Bác sĩ có biết rõ về các phương pháp trị 
liệu bổ sung và thuốc khác không?

○ Bản thân bác sĩ có bằng cấp chuyên môn về 
các phương pháp trị liệu này không?

○ Có phương pháp trị liệu nào khác bác sĩ 
cho rằng sẽ có ích cho tôi không?

○ Bác sĩ có vui lòng để tôi dùng các phương 
pháp trị liệu bổ sung khác?

○ Bác sĩ có sẵn lòng thảo luận với nhân viên các phương 
pháp trị liệu bổ sung về trường hợp của tôi không?

○ Bác sĩ có biết liệu các loại thuốc bổ sung khác tôi đang 
dùng hoặc dự định sẽ dùng sẽ có ảnh hưởng gì tới 
hóa trị hoặc các trị liệu thông thường khác không?

Câu hỏi nêu ra cho nhân viên y tế về các trị liệu đặc biệt 

Kỹ thuật Tâm thức Cơ thể
○ Nhân viên trị liệu chuyên môn nào sẽ có 

ích nhất cho trường hợp bệnh tôi?
○ Quý vị có thể giới thiệu tôi tới chuyên viên 

tâm lý hoặc cố vấn tâm lý không?

Các trị liệu tác động lên cơ thể
○ Có loại xoa bóp hoặc vật lý trị liệu nào sẽ có ích cho tôi? 
○ Có dạng xoa bóp hoặc vật lý trị liệu nào 

quý vị khuyên tôi không nên theo?
○ Quý vị có thể cấp cho tôi thư chấp thuận cho tôi được 

theo trị liệu xoa bóp và  vật lý trị liệu được không?
○ Có chỗ nào trên cơ thể tôi cần phải lưu ý nhân 

viên xoa bóp để họ biết phải đặc biệt cẩn thận 
không? Chỗ đó có được chạm tới không hoặc nên 

Tài liệu này được phát hành bởi Viện Ung thư NSW  
phối hợp với Cơ Quan Trợ Giúp Bệnh nhân Ung thư NSW.

Cancer Institute NSW catalogue number: CB-2010-5
SHPN: (CI) 100410

hoàn toàn tránh chạm tới chỗ đó không?
○ Liệu tôi có thể dùng châm cứu trước và/hoặc 

sau giải phẫu, hóa trị hoặc xạ trị không?
○ Tôi phải thận trọng về vấn đề gì, nếu cần phải cẩn thận ?
○ Loại hình thể dục nào sẽ ích lợi nhất cho tôi?
○ Liệu tôi có thể tham gia tập thái cực 

quyền, khí công hoặc yoga?
○ Cường độ tập luyện như thế nào sẽ phù hợp với tôi?

Trị liệu trên cơ sở sinh học
Dinh dưỡng
○ Những thay đổi chế độ ăn uống nào tôi 

nên theo để tăng cường sức khỏe?
○ Tôi có nên ăn loại thực phẩm lấy từ gia súc hoặc rau cỏ 

được nuôi hoặc trồng không sử dụng hóa chất không?
○ Có loại sinh tố hoặc khoáng chất nào sẽ có thể giúp 

giảm bớt một số phản ứng phụ cụ thể là hậu quả của 
việc trị liệu theo phương pháp thông thường?

○ Tôi có nên dùng đa sinh tố không?
○ Tôi nên ăn gì để tiêu hóa tốt hơn và đại tiện được dễ hơn?
○ Những loại thực phẩm hoặc dinh dưỡng bổ sung nào 

tôi nhất thiết nên dùng hoặc phải tuyệt đối tránh 
trong lúc và sau khi chữa trị ung thư không?

○ Tôi có nên gặp chuyên viên hướng dẫn về chế độ ăn uống 
hoặc chuyên viên hướng dẫn về dinh dưỡng không?

Thảo dược
○ Có loại thảo dược nào quý vị khuyên tôi nên dùng 

trong lúc và sau khi chữa trị ung thư không?
○ Có loại thảo dược nào tôi không nên dùng vì tôi 

đang dùng thuốc, vì được giải phẫu hoặc vì tôi đang 
được trị liệu theo phương pháp thông thường?

○ Nếu tôi dùng thảo dược, thì tôi nên dùng vào 
lúc nào? Khi tôi dùng thuốc hoặc được chữa 
trị theo phương pháp thông thường? 

○		Dùng thảo dược cùng lúc với thuốc có được không 
hay là nên dùng vào những lúc khác nhau?

○ Tôi có thể dùng kem thảo dược để xoa lên 
chỗ tấy đỏ do xạ trị được không?

○ Tôi dùng chè thảo dược làm đồ uống 
thường ngày được không?

Các trị liệu khác
Trị liệu hoa và trị liệu đồng lượng vi căn 
○ Liệu tôi có bị phản ứng phụ từ các trị liệu này không?
○ Tôi dùng các trị liệu này vào bất kỳ lúc nào có được không?
○ Quý vị có cho rằng trị liệu hoa hoặc phương pháp trị 

liệu đồng lượng vi căn  sẽ ích lợi cho tôi không?


