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Trung Tâm Y Tế và Dịch Vụ Châu Á AHSC là 
một tổ chức phi lợi nhuận, 501c (3) đã phục 
vụ khu vực Portland từ năm 1983. Với hơn 30 
năm, Trung Tâm Y Tế & Dịch Vụ Châu Á đã 
cung cấp nhiều dịch vụ chăm sóc sức khỏe 
để đáp ứng được nhu cầu toàn diện cần thiết 
của cộng đồng Châu Á. Chúng ta đã và đang 
phát triển đẻ thích nghi với những thay đổi 
của dân số Châu Á ngày càng gia tăng. 
Trung Tâm Y Tế & Dịch Vụ Châu Á đặt mục 
tiêu là cầu nối giữa các nền văn hóa người 
Châu Á và người Mỹ để cùng nhau xây dựng 
một cộng đồng lành mạnh và giảm sự chênh 
lệch về vấn để sức khỏe đồng thời cải thiện 
chất lượng chăm sóc sức khỏe cho tất cả 
người Châu Á chúng ta.  
 
 
 
 
 

MỤC TIÊU & MỤC ĐÍCH  
CỦA ACRSS 

 
 

 

Trung Tâm Tài Nguyên Ung Thư Người 
Châu Á mới thành lập đầu tiên của Trung 
Tâm Y Tế và Dịch Vụ Châu Á tại tiểu bang 
Oregon với mục đích giúp chúng ta hiểu biết 
thêm về quản lý liên tục toàn diện bệnh ung 
thư gồm có phòng ngừa, khám sàng lọc, điều 
trị và hỗ trợ cho bênh nhân sống sót. 
 

Mục tiêu của ACRSS tại AHSC là cung cấp 

thêm tài nguyên kiến thức về ung thư phù 
hợp với nền văn hóa và ngôn ngữ, các tài 
liệu giáo dục và những hỗ trợ cần thiết dành 
cho cộng đồng Châu Á với sự hỗ trợ của các 
nhân viên điều hướng bệnh nhân ung thư 
và các tình nguyện viên được đào tạo. 
 
Hãy tham gia với AHSC để đem lại nhận 
thức về Ung Thư cho Cộng đồng Người 
Châu Á Oregon! “Hãy phục vụ như một 
nguồn lực để chống lại Ung Thư”. 

ĐỂ TÌM HIỂU THÊM! 
LIÊN HỆ CHÚNG TÔI! 

Văn Phòng Chính tại Portland 

9035 SE Foster Rd. 

Portland, OR 97266  

GIỜ: 

Thứ Hai—Thứ Sáu 

8:30 AM—5:00 PM 
 

 

Điện thoại  

503-772-5947 
 

 

 
    Email: acrss@ahscpdx.org 

                                            

                                                                             Website 

  www.ahscpdx.org 

 

 

 

 
DỊCH VỤ  

NGUỒN NHÂN LỰC & 
HỖ TRỢ BỆNH NHÂN 
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Chương trình này được thực hiện bởi  
Viện Ung Thư OHSU Knight, Tổ Chức Collins,  

và Quỹ Cộng Đồng Oregon 
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NHU CẦU CỘNG ĐỒNG 
 
Đối với nhiều người Mỹ gốc Á, đặc biệt là 
người dân nhập cư, rào cản ngôn ngữ và 
văn hóa ngăn cản bệnh nhân ung thư, 
người chăm sóc và những người sống sót 
tiếp cận các nguồn dữ liệu, tài liệu giáo dục 
và hỗ trợ để điều hướng việc chẩn đoán và 
điều trị ung thư. 
Một khảo sát đánh giá cộng đồng trong khu 
vực Clackamas, Multnomah, và 
Washington đã cho thấy những khoảng 
trống trong các dịch vụ đáp ứng hiệu quả 
các nhu cầu cụ thể và khác nhau của 
những người mắc bệnh ung thư trong cộng 
đồng Châu Á. 
 

 

 

 
     

    

“TẬN TÌNH CUNG CẤP HƯỚNG DẪN CHO 

BỆNH NHÂN, HỖ TRỢ VÀ ĐEM HY VỌNG ĐẾN 

CÁC GIA ĐÌNH CÓ BỆNH NHÂN BỊ UNG THƯ”     

Thông qua ACRSS chúng tôi hi vọng 

kết nối với:  

• Bệnh nhân ung thư và sống sót người 
Châu Á 
• Thành viên gia đình và người chăm sóc 
• Chuyên khoa ung bướu 
• Chuyên gia chăm sóc & tài nguyên về ung 
thư 
• Giáo dục sức khỏe ung thư 
• Trung tâm hỗ trợ ung thư 
• Nhà cung cấp tài nguyên cộng đồng 
• Cộng đồng đức tin & các mạng hỗ trợ 
khác  
 
Những dịch vụ mà chúng tôi cung cấp:  
• Tài nguyên về ung thư, theo các ngôn 
ngữ khác nhau 
• Kết nối với nguồn tài nguyên 
• Quản lý hồ sơ 
• Nhóm hỗ trợ và hỗ trợ lẫn nhau  
• Giáo dục sức khỏe và hội thảo 
• Hỗ trợ người chăm sóc gia đình 
• Tư vấn quản lý căng thẳng 
• Tiếp cận cộng đồng và giáo dục để tăng 
cường nhận thức và phòng chống ung thư 

 

 

 

 

NHỮNG BƯỚC PHÁT TRIỂN  
 
Thư viện 

Thư viện là nguồn cung cấp các tài liệu về 

ung thư thích hợp với các nền văn hóa và 

ngôn ngữ, các tài liệu giáo dục, và cung 

cấp hỗ trợ cho cộng đồng Châu Á với sự 

hỗ trợ của các nhà điều hướng bệnh nhân 

ung thư và tình nguyện viên được đào tạo. 

 
 

Khu vườn chữa bệnh: Vườn Phản 

Chiếu. 

 
Khu vườn phản chiếu sẽ là không gian mở và 
dễ tiếp cận, nơi đây các vấn đề ung thư / lo 
lắng / căng thẳng có thể bị lãng quên trong vài 
phút để trấn tĩnh bản thân và suy ngẫm về vẻ 
đẹp của cuộc sống và thiên nhiên.  
 
 

 

 
Người Mỹ gốc Á chẩn đoán mắc bệnh ung 
thư thường phải đối mặt với các rào cản về 
văn hóa dẫn đến việc kháng cự lại việc chăm 
sóc ngăn ngừa, không tuân thủ theo cách 
điều trị hoặc dùng thuốc, và miễn cưỡng biểu 
lộ cảm xúc. 

 



 


