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LỜI MỞ ĐẦU 
Các bạn công nhân nhà máy Việt Hưng thân mến,

Sức khoẻ là tài sản vô giá của mỗi con người. Hiểu 
và biết cách tự chăm sóc sức khoẻ giúp chúng ta 
ngăn ngừa bệnh tật, sớm phát hiện những vấn đề 
sức khoẻ để có thể chữa trị kịp thời. Nếu có sức 
khỏe, chúng ta có thể làm việc tốt, tăng thu nhập 
và tận hưởng cuộc sống. 

Với sự tài trợ của Quỹ Levi Strauss, Dự án “Tăng 
cường sự đáp ứng của chuỗi cung ứng trong việc 
nâng cao chất lượng cuộc sống công nhân may 
mặc Việt Hưng và Nien Hsing” do Trung tâm 
LIFE và Ban Giám đốc và Công đoàn hai nhà máy 
thực hiện từ 1/12/2015 đến 30/11/2017. Dự án 
tập huấn, truyền thông, sự kiện trong nhà máy và 
ngoài cộng đồng nhằm cung cấp kiến thức bảo vệ 
sức khỏe và tăng thu nhập cho công nhân.
 
Cuốn Sổ tay Sức khỏe cung cấp thông tin về bệnh 
viêm gan B, C và các bệnh ung thư phổ biến. Đây 
là những bệnh nguy hiểm đến tính mạng của 
chúng ta. Hãy cùng nhau tìm hiểu để sống khỏe 
các bạn nhé.
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• Gan được xem là “nhà máy lọc máu” 
chính và quan trọng nhất trong cơ 
thể. Gan có nhiệm vụ loại độc tố ra 
khỏi cơ thể, xử lý các chất dinh dưỡng 
từ thực phẩm và tham gia trong việc 
điều chỉnh sự trao đổi chất cơ thể.

• Gan có khả năng tăng sinh và hoạt 
động bù.

CHỨC 
NĂNG 
CỦA 
GAN

THANH LỌC
ĐỘC TỐ
Gan bào chế những độc 
tố tan trong dầu thành 
những chất ít nguy hiểm 
hơn, hoặc dễ hòa tan 
trong nước hơn. Khi gan 
bị chai, những độc tố sẽ ứ 
đọng lại trong cơ thể.

a.

CHUYỂN HÓA

TỔNG HỢP

NHIÊN LIỆU

CHẤT MẬT

Thực phẩm hấp thụ từ hệ 
thống tiêu hóa, sẽ được 
gan biến chế và chuyển hóa 
thành nhiều thể loại rồi được 
dự trữ dưới nhiều hình thức 
khác nhau. Gan chuyển hóa 
một số thực phẩm sau:
• Chuyển hóa chất đường
• Sản xuất và chuyển hóa 

acid béo
• Bào chế và thoái biến 

chất đạm.

Chất mật được chế tạo trong 
tế bào gan. Sau mỗi bữa ăn, 
chất mật sẽ theo ống dẫn mật 
đi xuống tá tràng, hòa trộn 
với thức ăn và giúp cơ thể 
nhũ hóa các chất béo.

b.

c.
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2
VIÊM 
GAN B

TỔNG QUAN
• Viêm gan B do virus viêm gan B (HBV) gây ra. 

Người nhiễm HBV sáu tháng đầu được xem là 
viêm gan B cấp tính.

• 95% người lớn chúng ta khi bị nhiễm cấp Viêm 
gan siêu vi B có thể vượt qua và có kháng thể tự 
nhiên. Tuy nhiên, với trẻ dưới 5 tuổi thì trên 90% 
trẻ nhiễm cấp sẽ chuyển sang mãn tính, nghĩa 
là mang vi rút suốt đời và có nguy cơ tiến triển 
viêm gan, xơ gan, suy gan và ung thư gan.

a.
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HẬU QUẢ

TRIỆU 
CHỨNG 
Đa số bệnh nhân viêm gan 
B không có triệu chứng và 
vẫn cảm thấy khỏe mạnh 
như thường cho đến khi 
bệnh phát triển khiến gan 
bị chai hoặc ung thư.

Ung Thư Gan
Bệnh viêm gan B mãn tính 
là nguyên nhân chính gây 
ung thư gan. Đàn ông Việt 
Nam có nguy cơ tử vong vì 
ung thư gan cao nhất trên 
thế giới.
Xơ Gan
Trong ba người mắc bệnh 
viêm gan B mãn tính, một 
người sẽ bị xơ gan, hoặc 
ung thư gan.

b.

c.
CỦA VIÊM GAN B

CỦA VIÊM GAN B

Bệnh viêm gan B 
mãn tính là nguyên 
nhân chính gây ung 
thư gan. 

“ “
ĐƯỜNG 
LÂY 
Viêm gan B cũng là bệnh 
lây qua đường tình dục nên 
chủ yếu lây qua 3 đường: 
- Quan hệ tình dục không     
   an toàn
- Máu,
- Mẹ sang con

d.
CỦA VIÊM GAN B

Lưu ý: ho, hắt hơi, tiếp xúc 
thông thường (thí dụ như 
bắt tay), thức ăn và nước 
không làm lây lan bệnh 
viêm gan B.

x
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3 VIÊM 
GAN C

TỔNG QUAN
Viêm gan C do virus viêm gan C (HCV) gây ra. Người 
nhiễm HCV sáu tháng đầu được xem là viêm gan C 
cấp tính. Trong một số trường hợp, bệnh không cần 
chữa cũng hết vì gan có khả năng chống lại siêu vi.

Tuy nhiên, rất nhiều trường hợp nhiễm siêu vi gan C, 
lá gan vẫn bị sưng mãi; trường hợp nầy gọi là kinh niên 
hoặc mãn tính.

a.

HẬU QUẢ

Ung Thư Gan
Bệnh viêm gan C 
mãn tính là nguyên 
nhân chính gây ung 
thư gan. Đàn ông Việt 
Nam có nguy cơ tử 
vong vì ung thư gan 
cao nhất trên thế giới.

Xơ Gan
Người mang bệnh 
Viêm gan C có nguy 
cơ bị xơ gan hoặc ung 
thư gan.

Viêm Gan C kinh niên
Người gốc Châu Á có 
nguy cơ mắc bệnh viêm 
gan C kinh niên gấp bốn 
lần người Châu Âu.

b.
CỦA VIÊM GAN C



15

TRIỆU 
CHỨNG 

Đa số bệnh nhân viêm gan 
C không có triệu chứng và 
vẫn cảm thấy khỏe mạnh 
như thường cho đến khi 
bệnh phát triển khiến gan 
bị chai hoặc ung thư.

c.
CỦA VIÊM GAN B

Tôi lo quá. Bác 
sĩ nói tôi bị 
viêm gan C...

Thật không?! 
Tôi thấy chị vẫn 
khoẻ mạnh bình 
thường mà!

ĐƯỜNG 
LÂY 
Viêm gan C cũng là bệnh 
lây qua đường tình dục nên 
chủ yếu lây qua 3 đường: 
- Quan hệ tình dục không 
an toàn
- Máu
- Mẹ sang con

d.
CỦA VIÊM GAN C

Lưu ý: ho, hắt hơi, tiếp xúc 
thông thường (thí dụ như 
bắt tay), thức ăn và nước 
không làm lây lan bệnh 
viêm gan C.
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4
UNG 
THƯ 
GAN

TỔNG QUAN
Ung thư gan là loại ung thư phát sinh ở gan, hay còn 
có một tên gọi khác là ung thư biểu mô tế bào gan.

a.

NGUYÊN NHÂN 
Ung thư gan là bệnh không có nguyên nhân rõ ràng. 
Tuy nhiên, nó có liên quan các yếu tố sau:
• Bệnh viêm gan B, C mãn tính lâu dần sẽ phát sinh 

ra các khối u trong gan, dẫn đến ung thư gan.
• Do thói quen sử dụng rượu, bia và các thức uống 

khác có cồn. Khi uống nhiều bia rượu gan sẽ bị 
tổn thương và có thể dẫn tới xơ gan và biến chứng 
thành ung thư gan.

• Sử dụng thực phẩm để lâu ngày, bị nấm mốc, hết 
hạn sử dụng từ lâu.

• Người có người thân mắc ung thu gan thì tỉ lệ mắc 
ung thư cao hơn người khác

b.
CỦA UNG THƯ GAN
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TRIỆU CHỨNG 
Ở giai đoạn đầu, ung thư gan không có triệu chứng, 
các khối u âm thầm phát triển, cho nên rất khó phát 
hiện và nhận biết.

Tuy nhiên, có thể nhận biết ung thư gan như sau: 
Sốt, vàng da, báng bụng, 
ăn không ngon, người 
mệt mỏi, hốc hác, sụt cân 
không rõ nguyên nhân, dễ 
có vết bầm, dễ chảy máu,...

Ngoài ra có thể kiểm tra 
bằng cách sờ thấy khối  u 
ở vùng hạ sườn phải và 
thượng vị, ấn vào thấy 
khối u này.

c.
CỦA UNG THƯ GAN PHÒNG NGỪA 

• Tiêm phòng vacxin viêm gan B,C
• Ăn uống hợp lí, tránh sử dụng các chất có hại 

cho gan: tránh xa rượu, bia thuốc lá,...
• Kiểm tra sức khỏe định kì: Việc kiểm tra sức 

khỏe định sẽ giúp bạn phát hiện sớm bệnh ung 
thư gan và sẽ tăng cơ hội chữa trị bệnh

• Không sử dụng những thực phẩm bị nấm mốc.

d.
UNG THƯ GAN
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5
CÁC DẤU 
HIỆU NGHI 
NGỜ MẮC 
BỆNH GAN 

VÀNG DA 

ĂN UỐNG 
KÉM

a.

b.

Người bệnh gan thường có 
da vàng hơn bình thường, 
ngoài ra, màu mắt và nước 
tiểu của người bị bệnh đều 
có màu vàng đục, đậm. Và 
đây cũng là một trong số 
các triệu chứng đầu tiên của 
người bệnh gan.

Thường thì người bệnh gan 
sẽ cảm thấy kém ăn, nhiều 
trường hợp bị giảm cân, rối 
loạn chức năng gan, thiếu 
máu và hay có cảm giác buồn 
nôn.
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CHẢY MÁU MŨI 

MÀU PHÂN 
KHÁC THƯỜNG

c.

d.

Hay bị chảy máu mũi không 
hẳn là triệu chứng bệnh gan. 
Thường thì nếu bị chảy máu 
mũi và cơ thể bị bầm tím có 
thể là sự báo hiệu cơ thể bạn 
bị thiếu protein hoặc tệ hơn 
là bệnh gan.

Khi quan sát thấy màu của phân thay đổi cũng có thể 
là dấu hiệu của rối loạn chức năng gan. Người mắc 
bệnh gan cũng thường xuyên cảm thấy quặn ruột và 
đi cầu đột xuất.

DẤU HIỆU LẠ 
Ở VÙNG BỤNG

MÀU SẮC & HÌNH 
DẠNG MÓNG TAY 

THAY ĐỔI

e.

g.
Các dấu hiệu lạ đó có thể là sưng 
dưới xương sườn bên phải. Nó 
có thể gây áp lực nặng nề lên cơ 
hoành và khiến bạn đau khi thở.

Màu sắc và hình dạng 
móng tay cũng có thể 
chỉ ra bạn có mắc bệnh 
gan hay không. Nếu 
móng tay cong, màu 
trắng có nghĩa là bạn có 
nguy cơ mắc bệnh gan.
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NGUYÊN 
NHÂN CÁC 
BỆNH 
VỀ GAN

6 DO VIRUS 
GÂY VIÊM GAN

DO BIA RƯỢU

a.

b.

Bao gồm virus: A, B, C, D, E. 
Thường gặp và nguy hiểm là 
viêm gan do virus B, C. Khi 
nhiễm viêm gan B, C mạn tính 
thì có nguy cơ tiến triển thành 
xơ gan hay ung thư gan. Theo 
Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), 
Việt Nam là quốc gia có tỷ lệ 
nhiễm virus viêm gan B mạn 
tính cao, chiếm trên 20% dân 

Gan là cơ quan chịu tác hại 
nhiều nhất từ rượu bia, vì 
90% lượng rượu bia vào cơ thể 
được chuyển hóa ở gan. Rượu 
có thể gây ra 3 loại bệnh về 
gan: gan nhiễm mỡ, viêm gan 
do rượu, xơ gan. Theo WHO: 
“Khoảng 71,7% nam giới Việt 
Nam bị xơ gan do uống nhiều 
rượu bia”
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SỬ DỤNG 
THỰC PHẨM 
KHÔNG 
AN TOÀN

DO 
SỬ DỤNG THUỐC

c.

d.

Việc sử dụng thực phẩm 
bị ô nhiễm, nguồn gốc 
không rõ ràng, chứa nhiều 
hóa chất độc hại, thức ăn 
đường phố không đảm bảo 
vệ sinh... là nguyên nhân 
“thầm lặng” làm chức năng 
gan bị suy giảm.

Các thuốc gây tổn thương gan chủ yếu qua 2 cơ chế 
chính:
• Tổn thương gan do phản ứng đặc dị (dị ứng đặc biệt 
ở từng bệnh nhân)
• Tổn thương gan do quá liều
• Tổn thương gan do lạm dụng dùng việc dùng các 
vitamin A, D, E, K.

DO MÔI TRƯỜNG SỐNG 
BỊ Ô NHIỄMe.

Dưới tác động bởi khí thải bị ô nhiễm, chất thải độc 
hại; công việc phải tiếp xúc với hóa chất, khói thuốc 
lá..., gan của bạn phải “gồng mình” phân giải các chất 
này ngoài nhiệm vụ thải độc cho cơ thể. Về lâu dài tế 
bào gan bị tổn thương, chức năng giải độc bị suy giảm.
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2
MỐI LIÊN HỆ 
GIỮA BỆNH 
GAN VÀ THÓI 
QUEN ĂN UỐNG

NGHIỆN 
NƯỚC NGỌT

THỰC 
PHẨM 
ĐÓNG GÓI 

a.

b.

Nước giải khát thường chứa chất 
làm ngọt nhân tạo. Hầu hết trong 
số này cũng là thức uống có ga, 
chứa carbon dioxide. Cả hai 
đều không tốt cho gan của bạn. 
Trong thực tế, một số chất làm 
ngọt nhân tạo được cho gây ra 
phản ứng độc hại.

Một số thực phẩm đóng gói chứa 
nhiều chất béo chuyển hóa, chất phụ 
gia, chất bảo quản không tốt cho sức 
khỏe của gan.



31

MUỐI

ĐƯỜNG

c.

d.

Các nghiên cứu y khoa 
trong cho thấy một chế 
độ ăn uống nhiều muối 
cũng có thể dẫn đến 
bệnh gan nhiễm mỡ.

Các chuyên gia sức khỏe 
cảnh báo rằng không nên 
nạp nhiều đường tinh chế, 
thường được dùng để hòa 
trộn trong trà, cà phê và các 
đồ uống khác. Nó có thể dẫn 
đến bệnh gan nhiễm mỡ khi 
được nạp với số lượng lớn.

 
THỨC ĂN 
NHANH

 
BIA RƯỢU

e.
f.Thức ăn nhanh 

không tốt cho 
gan do hàm 
lượng chất béo 
và đường cao.

Uống quá 
nhiều rượu 
không tốt cho 
gan cũng như 
sức khỏe tổng 
thể. Bia rượu 
làm xơ gan và 
và suy giảm 
chức năng thải 
độc của gan.
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1
UNG 
THƯ VÚ

MỘT SỐ BỆNH 
UNG THƯ 

THƯỜNG GẶP 
KHÁC 

II.
TỔNG 
QUAN 

BIỆN PHÁP

a.

b.

Ung thư vú là những tế bào bất 
thường phát triển trong mô vú 
và sau đó di căn sang các bộ 
phận khác của cơ thể.

• Tự khám vú
• Chụp nhũ ảnh (hay 

X quang tuyến vú)

UNG THƯ VÚ là loại ung thư 
phổ biến và gây tử vong hàng 
đầu ở phụ nữ.

Phát hiện sớm khi khối u còn 
nhỏ, là cách tốt nhất để điều trị 
có hiệu quả loại ung thư này.

GIÚP PHÁT 
HIỆN UNG 
THƯ VÚ SỚM
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THỜI ĐIỂM

CÁC DẤU HIỆU 

c.

d.

• Nên khám khi hành 
kinh, lúc mô vú mềm 
mại nhất

• Nếu đã mãn kinh nên 
khám vú định kỳ hằng 
tháng, vào một ngày 
nhất định cho dễ nhớ

• Khối u không đau ở ngực và 
• Thường xuyên bị ngứa & rát 

quanh núm vú 
• Làn da trên vú bị phình ra và 

dày lên, bị đỏ hoặc lõm vào
• Làn da trên vú bị lún đồng tiền, 

có nếp gấp hoặc sưng nề giống 
như vỏ quả cam

• Núm vú rỉ máu hoặc tiết dịch 
khác thường

• Núm vú bị thụt vào, co lại hoặc 
bị thụt vào bên trong.

THÍCH HỢP ĐỂ 
TỰ KHÁM VÚ

NGHI NGỜ UNG THƯ VÚ

Khi phát hiện có những bất 
thường ở vú: Hãy đến ngay các 
phòng khám chuyên khoa về vú 
để được khám và điều trị.

CÁC BƯỚC
c.
TỰ KHÁM VÚ
Bước 1: Tư thế xuôi tay

Bước 2: Đưa 2 tay lên đầu

• Cởi toàn bộ áo
• Bạn xuôi tay sang hai bên.
• Nhìn thật kỹ vào ngực để 

quan sát đặc điểm của da, 
độ lớn nhỏ của vú, hình 
dạng núm vú

• Nhìn thật kỹ để tìm những 
thay đổi bất thường như: 
dấu hiệu sưng nề của da 
giống như vỏ quả cam, 
vùng đỏ da, vùng lõm da, 
núm vú bị biến dạng hoặc 
bị kéo lệch hoặc bị tụt vào.

• Bạn đứng ở tư thế 
đưa cao 2 tay lên đầu 
hơi gập người về phía 
trước. Động tác này 
giúp cho bộ ngực của 
bạn đưa ra trước và 
giúp bạn dễ nhìn hơn

• Hãy nhìn thật kỹ hình 
dáng bên ngoài của 
hai vú và lưu ý những 
dấu hiệu bất thường 
như ở bước 1.
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Bước 3: Sờ nắn vú
• Để thực hiện bước này, 

bạn có thể đứng, hoặc 
nằm trên giường, đầu đặt 
trên gối, đặt 1 chiếc gối 
nhỏ bên dưới vai

• Bạn đưa tay phải ra sau 
gáy

• Dùng tay trái sờ nắn vú 
phải, bốn ngón tay áp nhẹ 
lên vú, đồng thời day đều 
trên từng diện vú theo 
đường xoáy ốc từ ngoài 
vào trong và kết thúc ở 
núm vú nhằm phát hiện 
những khối cứng và dày 
bất thường

• Nhớ kiểm tra kỹ và lần 
lượt từng vùng của vú, kể 
cả vùng hõm nách để phát 
hiện hạch nách và hạch 
vùng trên xương đòn

• Sau đó, bạn làm tương tự 
với vú bên trái.

2 UNG THƯ 
CỔ TỬ 
CUNG
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TỔNG 
QUAN 

a. • Ung thư cổ tử cung là bệnh 
ung thư phổ biến thứ 2 sau 
ung thư vú .Bệnh này có liên 
quan trực tiếp đến hoạt động 
tình dục

• Việc phát hiện các tổn thương 
tiền ung thư và đặc biệt là 
chứng loạn sản nặng hoặc ung 
thư trong biểu mô cho phép 
điều trị khỏi bệnh với tỷ lệ tái 
phát rất thấp.

NGUYÊN 
NHÂN

PHÒNG 
NGỪA

b.

c.

• Viêm nhiễm do virus 
Papilloma (HPV) có thể 
dẫn đến ung thư cổ tử 
cung

• Các yếu tố nguy cơ khác 
như quan hệ tình dục 
sớm, có cùng lúc nhiều 
bạn tình, hút thuốc lá 
hoặc người bệnh thuộc 
tầng lớp xã hội thấp.

• Xét nghiệm 
phiến đồ cổ tử 
cung thường 
xuyên

• Tiêm vắc xin 
chống virus 
papilloma 
(HPV).
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TRIỆU 
CHỨNG
NGHI NGỜ 

PHÁT 
HIỆN SỚM 
UNG THƯ CỔ 
TỬ CUNG

d.

e.

• Thường gặp ra máu âm đạo 
bất thường, khi QHTD và 
ngoài kỳ kinh

• Tất cả các chảy máu bất 
thường dù tính chất thế nào 
cũng có thể là biểu hiện của 
bệnh ung thư

• Tuy nhiên, chảy dịch âm đạo 
cũng là một triệu chứng đặc 
biệt ở những trường hợp bội 
nhiễm.

• Soi cổ tử cung sẽ giúp tìm 
ra tổn thương và chỉ định 
làm sinh thiết

• Sinh thiết vùng tổn thương 
là xét nghiệm rất quan 
trọng để chẩn đoán bệnh, 
giúp xác nhận độ xâm lấn, 
loại mô bệnh học và mức 
độ biệt hóa của ung thư

ĐIỀU TRỊ 
UNG THƯ CỔ 
TỬ CUNG

f.
Có rất nhiều phương pháp 
điều trị khác nhau:
• Phẫu thuật: Áp dụng 

phương pháp điều trị này 
tùy vào mức độ tổn thương

• Xạ trị: Có các hình thức 
như xạ trị qua đường âm 
đạo và xạ trị bên ngoài

• Hóa trị liệu: Tùy theo mức 
độ của bệnh, hóa trị liệu sẽ 
được thực hiện kết hợp với 
xạ trị. Đây cũng là phương 
pháp điều trị duy nhất cho 
những ca ung thư di căn.
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3 UNG THƯ 
PHỔI TỔNG 

QUAN 

a. • Ung thư phổi là khối u ác tính 
nguyên phát ở phổi, phần lớn 
ung thư phổi có nguồn gốc từ 
biểu mô niêm mạc phế quản, còn 
gọi là ung thư phế quản phổi

• Hiện nay ung thư phổi là bệnh 
gây tử vong hàng đầu trong các 
loại ung thư trên thế giới.

TRIỆU 
CHỨNG
NGHI NGỜ 

b. • Ho: Đây là triệu chứng phổ 
biến của người bị ung thu phổi. 
Với các biểu hiện khác nhau 
như ho khan, ho từng cơ, ho về 
đêm...

• Trong đờm có máu hoặc ho ra 
máu.

• Đau ngực: Khi ung thư xâm 
lấn sang khu vực thành ngực 
thì xuất hiện những cơn đau 
liên tục hoặc đau dữ dội ở vùng 
ngực.

• Do khối u gây tắc phế quản 
hoặc do các chất dịch tích tụ 
gây tình trạng sốt nhẹ về đêm.

• Hạch bạch huyết sưng to.
• Nuốt khó.
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• Không hút thuốc, cai thuốc, 
tránh xa nơi có khói thuốc

• Chú ý bảo hộ trong công việc, 
cải thiện ô nhiễm không khí

• Nên ăn những đồ ăn dinh 
dưỡng, vitamin A,D, nên ăn 
nhiều rau xanh và hoa quả 
tươi để tăng sức đề kháng 
cho cơ thể.

NGUYÊN 
NHÂN
UNG THƯ PHỔI 

PHÒNG 
TRÁNH
UNG THƯ PHỔI 

c.

d.

• Hút thuốc: khói thuốc lá nhả 
ra có chứa các chất gây ung 
thư.

• Nghề nghiệp: Các ngành 
nghệ tiếp xúc các chất phóng 
xạ như urani, radium và các 
hợp chất dẫn đến ung thư 
như Hydrocarbons, thạch tín 
và crom niken.

• Các bệnh mãn tính ở phổi: 
những người có bệnh về 
phổi mãn tính thì có tỉ lệ mắc 
ung thư phổi cao hơn bình 
thường.

• Yếu tố di truyền: người có 
người thân mắc ung thư phổi 
thì có nguy cơ mắc ung thư 
phổi cao hơn người khác.
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