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HIỆP HỘI UNG THƯ HOA KỲ (ACS)  
cancer.org/cancer/ovarian-cancer.html
Sứ mệnh của ACS là loại bỏ căn bệnh ung thư, một mối quan tâm lớn về sức khỏe con người, thông qua nghiên 
cứu, giáo dục, vận động và dịch vụ. ACS cung cấp thông tin về phòng ngừa, điều trị và hỗ trợ, nghiên cứu và các dữ 
kiện/thống kê về ung thư.
Tập sách Các Sự Kiện và Con Số về Ung Thư của ACS năm 2018 có một mục đặc biệt về bệnh Ung Thư 
Buồng Trứng.

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT VÀ PHÒNG NGỪA DỊCH BỆNH (CDC)  
cdc.gov/cancer/ovarian/index.htm
CDC cung cấp thông tin cơ bản về bệnh ung thư buồng trứng (các yếu tố nguy cơ, triệu chứng và cách điều trị), 
cũng như các số liệu thống kê và nhiều nguồn thông tin về bệnh này. 
Phối hợp với Văn Phòng Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh về Sức Khỏe Phụ Nữ để thành lập chiến dịch Inside 
Knowledge: Chiến dịch Tìm Hiểu Sự Thật về Ung Thư Phụ Khoa nhằm nâng cao nhận thức về năm loại ung thư phụ 
khoa chính. Áp phích và các nguồn khác có sẵn để thực hành. 

THỬ NGHIỆM LÂM SÀNG  
clinicaltrials.gov
CDC cung cấp thông tin cơ bản về bệnh ung thư buồng trứng (các yếu tố nguy cơ, triệu chứng và cách điều trị), 
cũng như các số liệu thống kê và nhiều nguồn thông tin về bệnh này. 
Phối hợp với Văn Phòng Sở Y Tế và Dịch Vụ Nhân Sinh về Sức Khỏe Phụ Nữ để thành lập chiến dịch Inside 
Knowledge: Chiến dịch Tìm Hiểu Sự Thật về Ung Thư Phụ Khoa nhằm nâng cao nhận thức về năm loại ung thư phụ 
khoa chính. Áp phích và các nguồn khác có sẵn để thực hành. 

TỔ CHỨC FACING OUR RISK OF CANCER EMPOWERED (FORCE)  
facingourrisk.org
FORCE hướng tới mục đích cải thiện cuộc sống của các cá nhân và gia đình bị ảnh hưởng bởi các bệnh ung thư vú, 
buồng trứng di truyền và các bệnh ung thư liên quan. Có sẵn dịch vụ Hỗ trợ địa phương ở Michigan tại Detroit và 
Ann Arbor. Các chương trình bao gồm:
• Định hướng ngang hàng
• Bảng tin 
• Hỗ trợ địa phương (tiếp cận 

tình nguyện viên)
• Đường dây trợ giúp miễn phí 

để kết nối với cố vấn di truyền 
được hội đồng chứng nhận 
(tình nguyện viên được huấn 
luyện trong vòng 48 giờ)

• Bệnh nhân khởi xướng đăng ký
• Công cụ tìm kiếm nghiên cứu (đối 

sánh bệnh nhân với nghiên cứu)
• Tiếp cận chương trình đào tạo 

hỗ trợ 
• TÌM HIỂU THÊM về cổng thông tin 

• XRAYS (do CDC tài trợ) dịch báo 
cáo về nghiên cứu ung thư vú 
mới nổi sang ngôn ngữ mà 
bệnh nhân có thể hiểu được 

• Ấn phẩm quảng cáo
• Đăng thư viện ảnh về phẫu 

thuật cắt bỏ vú
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http://cancer.org/cancer/ovarian-cancer.html
https://www.cancer.org/research/cancer-facts-statistics/all-cancer-facts-figures/cancer-facts-figures-2018.html#
http://cdc.gov/cancer/ovarian/index.htm
https://www.cdc.gov/cancer/gynecologic/knowledge/index.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcancer%2Fknowledge%2Findex.htm
https://www.cdc.gov/cancer/gynecologic/knowledge/index.htm?CDC_AA_refVal=https%3A%2F%2Fwww.cdc.gov%2Fcancer%2Fknowledge%2Findex.htm
http://clinicaltrials.gov
http://facingourrisk.org
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TỔ CHỨC VỀ BỆNH UNG THƯ Ở PHỤ NỮ 
foundationforwomenscancer.org
Là tổ chức phi lợi nhuận được thành lập để xóa sổ căn bệnh ung thư phụ khoa thông qua nhận thức, đa dạng và 
hòa nhập, giáo dục, quan hệ đối tác và nghiên cứu. 
Ấn phẩm quảng cáo và các tài liệu giáo dục khác dành cho phụ nữ mắc phải hoặc có nguy cơ mắc bệnh ung thư 
phụ khoa. Tìm hiểu thêm về Các Khóa Học Dành Cho Người Sống Sót của FWC.

SỞ Y TẾ VÀ DỊCH VỤ NHÂN SINH MICHIGAN (MDHHS) 
michigan.gov/mdhhs
Sở Y Tế Và Dịch Vụ Nhân Sinh Michigan (MDHHS) đặt tại tất cả 83 quận của Michigan và cung cấp nhiều loại dịch 
vụ cho công dân nơi đây thông qua 13 văn phòng và cơ sở. MDHHS thiết lập và thúc đẩy các kết quả có thể đo 
lường về sức khỏe, an toàn và nhằm giảm và ngăn ngừa rủi ro, thúc đẩy sự công bằng, hình thành thói quen lành 
mạnh và thay đổi hệ thống dịch vụ y tế và con người để mang lại lợi ích cho các gia đình tại Michigan. 

LIÊN MINH VỀ UNG THƯ BUỒNG TRỨNG MICHIGAN (MIOCA) 
mioca.org
MIOCA là một nhánh của NOCC có trụ sở tại Michigan. Có thể tìm thấy các nguồn tài trợ cụ thể cho Michigan, ví dụ 
như Angels of Hope trên Trang tài nguyên.

MẠNG LƯỚI UNG THƯ TOÀN DIỆN QUỐC GIA (NCCN)
nccn.org/patients/guidelines/content/PDF/ovarian-patient.pdf
NCCN cung cấp hướng dẫn cho các bác sĩ và bệnh nhân ung thư, cũng như một thư viện video về các phương 
pháp điều trị. Hướng dẫn về ung thư phụ khoa bao gồm:
• Cổ tử cung 
• Ống dẫn trứng (buồng trứng)
• Ung thư nội mạc tử cung
• Âm hộ 
NCCN cũng đưa ra các hướng dẫn để xác định, phòng ngừa và giảm nguy cơ mắc các bệnh ung thư nguy cơ cao do 
di truyền/gia đình, bao gồm: ung thư vú, buồng trứng và tuyến tụy.
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http://foundationforwomenscancer.org
https://www.foundationforwomenscancer.org/gynecologic-cancers/educational-materials/
https://www.foundationforwomenscancer.org/events-and-courses/
http://michigan.gov/mdhhs
http://mioca.org
https://www.mioca.org/resources/General-resources
http://nccn.org/patients/guidelines/content/PDF/ovarian-patient.pdf
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LIÊN HIỆP UNG THƯ BUỒNG TRỨNG QUỐC GIA (NOCC) 
ovarian.org
Mục tiêu của NOCC là ngăn ngừa và chữa khỏi ung thư buồng trứng, cũng như nâng cao chất lượng cuộc sống cho 
những người sống sót. Thông tin có sẵn về:
• Các dấu hiệu và triệu chứng
• Chẩn đoán
• Điều trị và 
• Tái phát 

LIÊN MINH NGHIÊN CỨU UNG THƯ BUỒNG TRỨNG (OCRA) 
ocrahope.org
Liên Minh Nghiên Cứu Ung Thư Buồng Trứng (OCRA) là tổ chức từ thiện toàn cầu lớn nhất dành cho việc thúc đẩy 
nghiên cứu ung thư buồng trứng đồng thời hỗ trợ phụ nữ và gia đình của họ. 

Các tài nguyên trên trang web của 
tổ chức bao gồm:

• Ung thư buồng trứng

• Vừa được chẩn đoán

• Các thử nghiệm lâm sàng

• Nguồn lực cho bệnh nhân

• Phụ nữ trẻ

• Hội nghị quốc gia về ung thư 
buồng trứng 

• Hỗ trợ ngang hàng

Nguồn lực dành cho bệnh nhân 
bao gồm:

• Thông tin chung, thử nghiệm điều 
trị lâm sàng, hỗ trợ tài chính

• Tìm kiếm một thử nghiệm lâm 
sàng (tìm hiểu về những lầm 
tưởng, câu hỏi thường gặp) 

• Bảng chú giải thuật ngữ 

• Hội thảo

• Đồ họa thông tin về ung thư 
buồng trứng (có thể in/tải xuống)

Hỗ Trợ Ung Thư Buồng Trứng

• Liên hệ Nhân Viên Công Tác Xã 
Hội về Bệnh Ung Thư trong 
khung giờ 12 - 3 giờ chiều, từ 
Thứ Hai - Thứ Sáu theo giờ 
phương Đông, điện thoại 
212.268.1002

• Yêu cầu gặp Tracy; quý vị sẽ gọi 
được lại trong vòng 24 giờ 

• Được hỗ trợ bởi các khoản 
tài trợ 

• Chương trình hỗ trợ Woman to 
Woman – Tình nguyện viên là 
những người sống sót
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http://ovarian.org
http://ocrahope.org

