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Làm thế nào để bảo vệ bạn và 
gia đình khỏi bị ung thư da?
Tránh ra nắng lúc tia UV có cường độ mạnh nhất - từ 8 
giờ 30 sáng đến 4 giờ chiều. Đặc biệt là vào mùa hè, tia 
UV sẽ có cường độ mạnh nhất. Vì vậy, khi bạn và con 
trẻ ra ngoài, nên lưu ý những điều sau:
�	 Đội	mũ	rộng	vành	để	che	mặt	và	cổ	hoặc	đội	mũ	

lưỡi	trai	có	miếng	vải	che	gáy.
�	 Mặc	áo	dài	tay,	hoặc	quần	dài	(váy	dài)	với	loại	vải	

dệt	khít	nhau	để	bảo	vệ	chống	tia	UV.
�	 Ở	trong	bóng	râm	càng	nhiều	càng	tốt	(nên	nhớ	cát,	

sân	xi	măng	và	mặt	nước	cũng	phản	chiếu	tia	cực	
tím,	vì	vậy	bạn	cần	bảo	vệ	da	bằng	quần	áo	và	kem	
chống	nắng).

�	 Dùng	 kem	 chống	 nắng	 có	 độ	 SPF	 30+	 hoặc	 cao	
hơn.	Thoa	kem	trước	khi	ra	nắng	khoảng	20	phút	và	
thoa	lại	sau	mỗi	2	giờ.	Kem	chống	nắng	sẽ	không	
tránh	hết	được	tất	cả	các	tia	cực	tím,	vì	vậy	đừng	
bao	 giờ	 chỉ	 thoa	 mỗi	 kem	 chống	 nắng	 mà	 phải	
trang	bị	thêm	quần	áo,	nón	và	kính	râm	để	bảo	vệ.

�	 Trẻ	em	dưới	12	tháng	tuổi	nên	tránh	ra	nắng.	Trong	
trường	hợp	cần	thiết	phải	 ra	ngoài,	bạn	nên	tránh	
lúc	tia	cực	tím	có	cường	độ	cao	nhất	và	hãy	bảo	vệ	
trẻ	bằng	quần	áo	và	nón.

�	 Trẻ	 em	 cũng	 cần	 kem	 chống	 nắng,	 hãy	 thoa	 lên	
những	vùng	tiếp	xúc	trực	tiếp	với	ánh	nắng	như	mặt,	
tai	và	mu	bàn	tay.

�	 Nên	thường	xuyên	kiểm	tra	da	để	thấy	được	sự	biến	
đổi	ở	những	đốm	nhỏ,	nốt	ruồi	và	tàn	nhang.

l Làm sao để bảo vệ mắt khỏi sự độc hại của tia cực tím?
Đeo	kính	râm	(nếu	che	được	khóe	mắt	là	tốt	nhất)	và	đội	
mũ	rộng	vành	để	che	bóng	cho	mắt.
l Bạn có cần bảo vệ da trong những ngày âm u không?
Có	-	Tia	cực	tím	có	thể	gây	hại	vào	những	ngày	u	ám.

Hoặc:	0908.453.338

Vui lòNg đặT HẹN để gặP CHuyêN gia Về 
uNg THư da Của CHúNg Tôi:
Tiến sĩ, Bác sĩ Y khoa Mark L. siefring 
Bác sĩ da liễu (Đại	học	Cardiff) 
Chuyên gia về kỹ thuật soi da dermoscopy (Đại	học	Graz) 
Chứng chỉ về điều trị ung thư da tổng quát và Phẫu thuật ung thư 
da (Đại	học	Queensland) 
Thạc sĩ chuyên ngành ung thư da (Đại	học	Queensland)
Bộ y Tế Mỹ (ABIM)
Bộ y Tế Việt Nam (Hà	Nội)
Viện Hàn lâm y Học Thẩm Mỹ Hoa Kỳ (AAAM)
Viện ung thư da úc (SCCA)
Hội Kỹ Thuật Soi da Quốc Tế



Khí hậu nắng ấm thật hấp dẫn nhưng quá nhiều ánh 
nắng có thể gây nguy hiểm. Tại các nước có khí hậu 
nhiệt đới, tỉ lệ người bị ung thư da rất cao, trong đó 
úc là quốc gia có số người tử vong vì ung thư da cao 
nhất thế giới. May mắn thay, tại Việt Nam con số này 
vẫn còn rất thấp do thực tế da của người Châu Á có 
khả năng di truyền bảo vệ và chống lại căn bệnh nguy 
hiểm này. Nhưng nếu bạn có làn da trắng sáng… hãy 
cẩn thận với ánh nắng ở Việt Nam!

tại sao nắng có thể 
gây ung thư?
Ánh nắng mặt trời tạo ra ánh sáng và mang lại sự ấm 
áp. Nhưng có những tia gọi là tia cực tím (hay tia UVR) 
mà mắt thường không nhìn thấy hay cảm nhận được, 
nhưng chúng có thể gây hại cho da và là nguyên nhân 
chủ yếu gây ung thư da. Ánh nắng còn làm cho da lão 
hóa và làm hại cho mắt (như chứng mắt kéo màng).

những ai dễ bị ung thư da?
Tất cả mọi người. Mặc dù những người da trắng và mắt 
xanh có nguy cơ cao hơn, nhưng những người có làn da 
sậm màu cũng có thể bị ung thư da. Những người làm 
việc ngoài trời dễ bị ung thư da cũng như những người 
tuy làm việc trong văn phòng nhưng lại phơi nắng vào 
dịp cuối tuần và du lịch cũng có thể bị bệnh này. Những 
người có nhiều mụn ruồi hay tàn nhang, những người da 
bị cháy nắng hoặc phơi nắng nhiều khi còn bé đều có 
nguy cơ mắc bệnh. Da của trẻ em dễ bị tổn hại từ tia cực 
tím hơn da người lớn - đó là lý do tại sao chúng ta nên 
tập thói quen bảo vệ da ngay từ nhỏ.

ung thư da nguy hiểm 
như thế nào?
Có 3 loại ung thư da. Có 2 loại dễ điều trị, nhưng riêng 
chứng u hắc sắc tố (melanoma) có thể gây ra tử vong 
nếu không được điều trị kịp thời.

những dấu hiệu nào 
để nhận biết ung thư da?
Những dấu hiệu đầu tiên là:
 Một đốm nhỏ, nốt ruồi hay đốm tàn nhang tự nhiên 
đổi màu, hình dạng hay kích thước.
 Một đốm nhỏ mới xuất hiện, có hình dạng và màu sắc 
khác hẳn với những đốm khác trên cùng một vùng da.
 Một vết loét không lành. 
Nếu bạn thấy có những dấu hiệu trên, hãy đến gặp bác 
sĩ để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.
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�	 Ở	trong	bóng	râm	càng	nhiều	càng	tốt	(nên	nhớ	cát,	

sân	xi	măng	và	mặt	nước	cũng	phản	chiếu	tia	cực	
tím,	vì	vậy	bạn	cần	bảo	vệ	da	bằng	quần	áo	và	kem	
chống	nắng).

�	 Dùng	 kem	 chống	 nắng	 có	 độ	 SPF	 30+	 hoặc	 cao	
hơn.	Thoa	kem	trước	khi	ra	nắng	khoảng	20	phút	và	
thoa	lại	sau	mỗi	2	giờ.	Kem	chống	nắng	sẽ	không	
tránh	hết	được	tất	cả	các	tia	cực	tím,	vì	vậy	đừng	
bao	 giờ	 chỉ	 thoa	 mỗi	 kem	 chống	 nắng	 mà	 phải	
trang	bị	thêm	quần	áo,	nón	và	kính	râm	để	bảo	vệ.

�	 Trẻ	em	dưới	12	tháng	tuổi	nên	tránh	ra	nắng.	Trong	
trường	hợp	cần	thiết	phải	 ra	ngoài,	bạn	nên	tránh	
lúc	tia	cực	tím	có	cường	độ	cao	nhất	và	hãy	bảo	vệ	
trẻ	bằng	quần	áo	và	nón.

�	 Trẻ	 em	 cũng	 cần	 kem	 chống	 nắng,	 hãy	 thoa	 lên	
những	vùng	tiếp	xúc	trực	tiếp	với	ánh	nắng	như	mặt,	
tai	và	mu	bàn	tay.

�	 Nên	thường	xuyên	kiểm	tra	da	để	thấy	được	sự	biến	
đổi	ở	những	đốm	nhỏ,	nốt	ruồi	và	tàn	nhang.

l Làm sao để bảo vệ mắt khỏi sự độc hại của tia cực tím?
Đeo	kính	râm	(nếu	che	được	khóe	mắt	là	tốt	nhất)	và	đội	
mũ	rộng	vành	để	che	bóng	cho	mắt.
l Bạn có cần bảo vệ da trong những ngày âm u không?
Có	-	Tia	cực	tím	có	thể	gây	hại	vào	những	ngày	u	ám.

Hoặc:	0908.453.338

Vui lòNg đặT HẹN để gặP CHuyêN gia Về 
uNg THư da Của CHúNg Tôi:
Tiến sĩ, Bác sĩ Y khoa Mark L. siefring 
Bác sĩ da liễu (Đại	học	Cardiff) 
Chuyên gia về kỹ thuật soi da dermoscopy (Đại	học	Graz) 
Chứng chỉ về điều trị ung thư da tổng quát và Phẫu thuật ung thư 
da (Đại	học	Queensland) 
Thạc sĩ chuyên ngành ung thư da (Đại	học	Queensland)
Bộ y Tế Mỹ (ABIM)
Bộ y Tế Việt Nam (Hà	Nội)
Viện Hàn lâm y Học Thẩm Mỹ Hoa Kỳ (AAAM)
Viện ung thư da úc (SCCA)
Hội Kỹ Thuật Soi da Quốc Tế


