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ASIAN-AMERICAN CENTER TO REDUCE DISPARITIES  
IN CANCER LAUNCHED 

(SACRAMENTO, Calif.) — UC Davis Cancer Center is now home to the National Center for Reducing 
Asian American Cancer Health Disparities, the only such national center for Asian-Americans designated 
by the National Cancer Institute’s Cancer Center to Reduce Cancer Health Disparities to research 
populations disproportionately affected by the disease.   

The $5.6 million research grant builds upon more than a decade of accomplishments by the Asian 
American Network for Cancer Awareness Research and Training (AANCART) that has increased cancer 
awareness   and builds community-centered research capacity to address cancer issues among Asian-
Americans. The center will continue to function as a consortium of organizations, including UC Davis, 
UC San Francisco, Chinese Community Health Resource Center in San Francisco, Hmong Women’s 
Heritage Association in Sacramento, UCLA, University of Hawaii and the University of Washington.   
AANCART was established in 2000 and housed at UC Davis Cancer Center since 2002 under the 
leadership of Moon Chen, professor of hematology and oncology.    

 “Funding of the national center is a stewardship responsibility given to us by the National Cancer 
Institute to address the unique, unusual and unnecessary cancer burden confronting Asian-Americans,” 
said Chen, the lead principal investigator for the effort. “Asian-Americans are the only U.S. racial group 
that experiences cancer as the leading cause of death. Our cancer burden is unusual in that we experience 
disproportionately high rates of cancers due to infectious origins such as liver cancer, as well as 
increasing rates of colon cancer. The center will focus on reducing this unnecessary cancer burden.” 

Chen will share leadership of the center with two AANCART colleagues:  Tung T. Nguyen, professor of 
clinical medicine and co-director of the Vietnamese Community Health Promotion Project at UC San 
Francisco and AANCART research director, and Edward A. Chow, chair of the Chinese Community 
Health Resource Center in San Francisco.  

The research grant funds four components to reduce disparities in cancer prevention and incidence in 
Asian-American populations. These include: 

—more— 
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• Research project on how to reduce disparities in colorectal screening rates using a 
controlled trial at multiple sites. Asian-Americans have significantly lower colorectal screening 
rates than non-Hispanic whites. This study will target Korean-Americans in Los Angeles, 
Filipino-Americans in Hawaii and Hmong-Americans in Sacramento to increase colorectal cancer 
screening rates in these populations.  This will be the first-ever controlled, community-based 
intervention trial to be simultaneously conducted and coordinated among three Asian-American 
ethnic groups. 

• Outreach. Partnerships between community groups and university researchers and an NCI-
funded community-health educator are part of the new National Cancer Institute-funded National 
Outreach Network focusing on cancer education particularly for Chinese-, Filipino-, Hmong-, 
Korean- and Vietnamese-Americans in their native languages.   

• Pilot study on biospecimen collection.  Researchers will assess understanding, attitudes and 
behaviors relating to biospecimen collection among Chinese-Americans. This information will 
help researchers understand cultural and other factors that affect the collection of biospecimens 
needed to advance cancer research. 

• Training program. This program will develop the careers of young Asian-American 
investigators whose research interests span a variety of cancer health disparities affecting Asian 
Americans.    
 

“Five years ago we set out to make reducing health disparities a major focus of this cancer center,” said 
Ralph deVere White, UC Davis Cancer Center director. “Because of all we have achieved during that 
time this new national center grant means that it has truly been recognized that UC Davis is the center of 
the country’s fight to eliminate cancer-health disparities in Asian-Americans.” 

Chow, a charter member of AANCART, San Francisco health commissioner and leader in the Chinese-
American health care community, said the grant strengthens the pioneering work already established to 
address Asian health disparities. 
 
“I am so thrilled that the NCI has seen fit to build upon our short 10 years of building an infrastructure to 
address the cancer burden confronting Asian-Americans and to recognize the central role of the 
community in this fight against cancer," he said. 
   
Nguyen, of UC San Francisco, said the Center will deepen the collaborations in research that have been 
established by the university with the Asian-American communities in the Bay Area and nationally. 

 
“We are especially proud of the fact that Dr. Chow is a principal investigator on this grant from the NCI,” 
Nguyen said. “This exemplifies the priority that UC San Francisco and UC Davis place on conducting 
collaborative research with the surrounding communities with respect to cancer disparities.’’   
 

# # # 

—more— 
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UC Davis Cancer Center 

UC Davis Cancer Center is the only National Cancer Institute-designated center serving the Central 
Valley and inland Northern California, a region of more than 6 million people. Its top specialists provide 
compassionate, comprehensive care for more than 9,000 adults and children every year, and offer patients 
access to more than 150 clinical trials at any given time. Its innovative research program includes more 
than 280 scientists. Through the Cancer Care Network, UC Davis is collaborating with a number of 
hospitals and clinical centers throughout the Central Valley and Northern California area to offer the 
latest cancer care services. For more information, visit www.ucdmc.ucdavis.edu/cancer. 

UC San Francisco 

UCSF is a leading university dedicated to promoting health worldwide through advanced biomedical 
research, graduate-level education in the life sciences and health professions, and excellence in patient 
care. 

Chinese Community Health Resource Center 

CCHRC is a San Francisco non-profit institution for community education and research sponsored by 
Chinese Hospital, Chinese Community Health Plan and the Chinese Community Health Care Association. 

 

 
 

http://www.ucdmc.ucdavis.edu/cancer�
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事件：「減低亞裔美國人癌症健康差距資源研究中心」成立 

位於加州沙加緬度市的加州大學戴維斯分校癌症中心，現經美國國家癌症研究所的癌症中

心（NCI）指定,  成立一間「減低亞裔美國人癌症健康差距資源研究中心」。 該中心是美

國目前唯一一間，通過研究及調查，旨在針對亞裔人口的比例來減低亞裔美國人在癌症預

防及發病率方面的差距。   

 

在過去十多年以來，「亞裔美國人對癌症警覺，研究及訓練聯網」， 即 AANCART,  運

用 5 百六十万的經費致力於增加亞裔美國人對癌症的認識，以及建立以社區為中心，為

亞裔美國人解決癌症所面臨的問題。今後該中心將會一如既往與以下各地區的機構及組織

聯手，繼續發揮其作為各地組織的領導能力，這些組織包括加州大學戴維斯分校，位於三

藩市的華人社區健康資源中心（CCHRC），沙加緬度地區的 Hmong 婦女傳統協會，加

州大學洛杉磯分校，夏威夷大學和華盛頓大學等。 AANCART 成立於 2000 年，自 2002

年開始，以加州大學戴維斯分校癌症研究中心為基地，由血液及腫瘤科的 Moon Chen 教

授領導提供以上一系列的研究服務。 
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“美國國家癌症研究所（NCI）對本癌症中心撥予基金， 我們要對這些基金的運用肩負責

任。我們的主要努力方向是研究亞裔美國人在癌症方面所面臨的獨特，非尋常及不必要負

擔。”陳教授指出， “亞裔美國人在美國是癌症為其首要死亡原因的唯一族群。 癌症對亞

裔美國人的負累是非尋常的。由於感染源的關係，例如肝癌，以及持續增加的大腸癌病

例，亞裔美國人經歷了不合比例的高癌症案例。我們將會致力於減少這種亞裔美國人所面

對的，不必要存在的癌症負累”。 

Moon Chen 教授同時指出，他很高興與其他兩位 AANCART 的同事共同領導該中心的運

作。 這兩位同事分別是加州三藩市大學越裔社區健康促進計劃的聯席主任 Tung T. 

Nguyen 臨床醫學教授，以及華人社區健康資源中心董事會主席 Edward A. Chow, 周兆年

醫生。 

 

該項研究基金主要用於對亞裔美國人在癌症預防及發病率方面，減低與主流社會的差距而

努力。以下爲四項主要的任務： 

• 設立研究試驗項目， 在各個不同的地區，就如何縮小大腸癌篩檢率方面的差距

• 

。

比起非西裔白人，亞裔美國人的大腸癌篩檢率顯著比非西裔白人為低。該項研究將

針對在洛杉磯的韓裔美國人，在夏威夷的菲裔美國人， 在沙加緬度地區的 Hmong

美國人等族群，增加大腸直腸癌的篩檢率。這將是有史以來第一次，在這三個不同

族裔中以社區為基礎，同時進行的干預試驗。 

推行外展活動 。美國國家癌症研究所的癌症中心（NCI）資助社區健康教育，其

中部分的基金是致力於通過各社區團體和大學的研究人員之間的夥伴關係來拓展網
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絡教育對華裔，菲律賓裔， 越裔，韓裔等以他們的母語來進行癌症教育，宣傳活

動。 

• 通過收集生物標本進行試點研究

• 

。研究人員將對亞裔美國人在收集生物標本研究

方面的認識，態度和行為來進行評估。在未來癌症研究需要的收集生物標本時，獲

得的評估結果將有助於研究人員了解亞裔文化和其他阻礙因素。 

培訓計劃

 

“五年前，我們剛成立這間癌症中心，就重點致力於減低亞裔癌症健康的差異，”加州大學

戴維斯分校癌症中心主任，Ralph deVere White 指出， “從我們所取得的成果中可確認，

加州大學戴維斯分校在新的基金的贊助下，在全美國中，致力消除亞裔美國人癌症的健康

差距所取得的成績是不容置疑的。” 

。  這一計劃將增強年輕一代的亞裔美國研究人員對研究亞裔美國人癌症

健康方面的差距提供更爲廣泛的興趣領域。 

 

 

AANCART 主席團成員之一， 三藩市健康委員，以及華人社區健康資源中心董事會主

席，周兆年醫生指出，是次所獲得的資金，大大有利於從現有的基礎上更加強發展改善亞

裔美國人所面臨的癌症健康差距。 “我對美國國家癌症研究所的癌症中心（NCI）所看到

我們十年以來所建立的成果， 以及以社區為中心，努力減低亞裔美國人在癌症方面的健

康及服務差距而感到非常振奮。” 

 

來自加州三藩市大學的 Tung T. Nguyen 臨床醫學教授也指出，「減低亞裔美國人癌症健

康差距資源研究中心」的成立，將在三藩市灣區以及全美國，對目前的亞裔美國人癌症健

康的研究，將更加深大學與社區之間的研究合作關係。“我們尤其感到自豪的是，周醫生

是這項 NCI 基金的首席研究員”，Nguyen 臨床醫學教授指出， “這體現了加州大學三藩市
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分校和加州大學戴維斯分校將會通力合作，與各社區一同合力研究亞裔美國人癌症健康方

面的差距”。 

 

加州大學戴維斯分校癌症研究中心 

 

加州大學戴維斯分校癌症研究中心是唯一的經美國國家癌症研究所的癌症中心（NCI）指

定的癌症研究中心。該中心服務於人口超過六百萬 的北加州中谷地區 及內陸地區。中心

的首要任務是以專業誠懇的愛心，每年為 9000 多名成年人和兒童提供服務， 並在特定

的時間内，幫助病人獲得超過 150 項臨床試驗。其擁有 280 名科學家的中心，進行一系

列創新的科研項目。通過癌症病人護理網絡，加州大學戴維斯分校與數間醫院及臨床護理

中心合作，在整個北加州中谷地區，提供最新的癌症治療服務。欲了解更多信息，請瀏覽

網址：www.ucdmc.ucdavis.edu /cancer。 

 

 

加州大學三藩市分校 

加州大學三藩市分校是一所致力於促進全球健康的一流大學。 通過先進的生物醫學研

究，在生命科學和健康的領域裏，提供研究生層次的教育以及卓越的病人護理服務。 

華人社區健康資源中心

# # # 

 

華人社區健康資源中心（CCHRC）是一間由東華醫院，華美醫師協會及華人保健計劃贊

助的非牟利社區健康教育機構，座落於三藩市華埠，為社區提供健康教育和研究服務。其

中心網址：www.cchrcHealth.org. 



 

Xin Cho Đăng Tải Ngay 

Ngày 4 tháng 10 năm 2010 

Trung Tâm Bài Trừ Ung Thư Cho Người Á Châu Đã Được Khánh Thành 

Trung Tâm Ung Thư thuộc Trường Đại Học UC Davis nay sẽ là chủ sở chính của Trung Tâm 
Bài Trừ Ung Thư Quốc Gia, và đây cũng là một trung tâm quốc gia duy nhất dành riêng cho 
người Á Châu được Trung Tâm Ung Thư của Viện Thư Viện Quốc Gia chỉ định để tiến hành 
những chương trình nghiên cứu về những nhóm dân bị ảnh hưởng chênh lệch quá đáng về 
bệnh ung thư. 

Một tài khoản nghiên cứu 5.6 triệu đô-la đã được tài trợ là dựa trên những thành quả đã đạt 
được hơn 10 năm qua của chương trình Asian American Netowork for Cancer Awareness 
Research and Training (AANCART), một chương trình đã làm tăng sự hiểu biết về bệnh ung 
thư và xây dựng các chương trình nghiên cứu đặt cộng đồng thành trung điểm đương đầu với 
những vấn đề bệnh ung thư của cộng đồng người Á Châu.  Trung Tâm sẽ tiếp tục hoạt động 
liên kết với các trường đại học và hội đoàn, bao gồm Trường Đại Học UC Davis, Trường Đại 
Học UC San Francisco, Chinese Community Health Resource Center ở San Francisco, Hmong 
Women’s Heritage Association ở Sacramento, Trường Đại Học UC LA, Trường Đại Học Hawaii, 
và Trường Đại Học Washington.  AANCART được thành lập vào năm 2000 và đặt chủ sở ở 
Trung Tâm Ung Thư ở Trường Đại Học UC Davis từ năm 2002 dưới sự lãnh đạo của ông 
Moon Chen, giáo sư Huyết Học và Ung Thư. 

“Sự tài trợ của trung tâm quốc gia là một trách nhiệm lãnh đạo được Viện Ung Thu Quốc Gia 
giao phó cho chúng tôi để tìm giải pháp cho những gánh nặng ung thư đặc biệt, khác thường 
và không đáng bị mà người Á Châu đang phải đương đầu,” theo lời của ông Chen, tổng giám 
đốc nghiên cứu của nỗ lực này.  “Người Á Châu là nhóm chủng tộc duy nhất ở Mỹ đang được 
coi ung thư là nguyên nhân dẫn đầu gây ra tử vong.  Gánh nặng ung thư của chúng ta bất 
thường như vậy do đó tỷ lệ mắc bệnh ung thư của chúng ta cũng cao hơn vì nguồn gốc nhiễm 
bệnh như bệnh ung thư gan, và ngày càng gia tăng của bệnh ung thư ruột già.  Trung tâm sẽ 
trú tâm làm giảm những gánh nặng ung thư không đáng bị này.”   

Ông Chen sẽ chia sẻ trọng trách lãnh đạo của trung tâm cùng với hai đồng nghiệp của chương 
trình AANCART: Bác sĩ Nguyen T. Tung, giáo sư của viện y học, đồng giám đốc của chương 
trình Sức Khỏe Là Vàng thuộc Trường Đại Học San Francisco và cũng là giám đốc nghiên cứu 
AANCART, và bác sĩ Edward A. Chow, chủ tịch của Chinese Community Health Resource 
Center in San Francisco.  

Nghiên cứu tài trợ bốn thành phần để làm giảm sự chênh lệch về việc phòng bệnh ung thư và 
tỷ lệ mắc bệnh của cộng đồng Á Châu.  Những thành phần này gồm có: 

 



• Chương trình nghiên cứu dùng cách can thiệp và đối chứng ở nhiều địa điểm để 
tìm cách giảm sự chênh lệch về tỷ lệ thử nghiệm ung thư ruột già.  Người Á Châu 
có tỷ lệ thử nghiệm ruột già thấp hơn so với người Mỹ Trắng không thuộc gốc Tây Ban 
Nha.  Nghiên cứu này sẽ nhắm vào người Đại Hàn ở Los Angeles, người Phi Luật Tân 
ở Hawaii và người Hmong ở Sacramento.  Đây sẽ là loại nghiên cứu có kiểm soát, căn 
cứ trong cộng đồng mà lần đầu tiên chưa bao giờ từng có để điều hành và thực hiện 
cùng một lúc giữa ba nhóm chủng tộc Á Châu khác nhau. 

• Tiếp Cận Cộng Đồng.  Đối tác kết hợp giữa các nhóm cộng đồng và các nhà nghiên 
cứu của trường đại học và một giáo viên sức khỏe cộng đồng tài trợ bởi NCI là một 
phần của Hệ Thống Tiếp Cận Cộng Đồng Quốc Gia mà vừa được Viện Ung Thu Quốc 
Gia thành lập với mục đích chú trọng trong việc giáo dục về ung thư đặc biệt cho người 
Hoa, Phi Luật Tân, Hmong, Đại Hàn, và Việt Nam bằng tiếng mẹ đẻ của họ. 

• Nghiên cứu thí điểm thâu thập mẫu sinh học.  Các nhà nghiên cứu sẽ tìm hiểu sự 
hiểu biết, thái độ và hành vi liên quan đến việc thu thập mẫu sinh học của người Hoa.  
Thông tin này sẽ giúp các nhà nghiên cứu hiểu biết về văn hóa và các yếu tố khác ảnh 
hưởng đến sự thu thập mẫu sinh học cần thiết để tiến tới việc nghiên cứu ung thư. 

• Chương trình huấn luyện.  Chương trình này sẽ giúp đào tạo nghề nghiệp cho những 
nhà nghiên cứu trẻ tuổi người Á Châu mà sở thích của họ bao gồm mọi phương diện 
nhằm san bằng mọi chênh lệch của bệnh ung thư ảnh hưởng đến người Á Châu. 
 

 “Năm năm trước chúng tôi quyết định đặt trọng tâm làm giảm sự chênh lệch về sức khỏe,” 
Ralph deVere White, giám đốc Trung Tâm Ung Thư thuộc Trường Đại Học UC Davis nói.  “Bởi 
vì tất cả những gì mà chúng ta đã đạt được trong thời gian đó, trung tâm quốc gia trợ cấp mới 
này có nghĩa là Trường Đại Học UC Davis thật sự được công nhận là trung tâm tranh đấu của 
quốc gia để loại trừ sự chênh lệch mắc bệnh ung thư trong cộng đồng Á Châu.” 

Bác sĩ Chow, một thành viên của AANCART, đồng thời là ủy viên của Ủy Ban Y Tế thành phố 
San Francisco và cũng là lãnh tụ trong việc bảo vệ sức khỏe cộng đồng người Hoa, nói là tiền 
tài trợ làm cho những thành quả tiền phong đã gạch hái được trong công cuộc san bằng sự 
chênh lệnh về sức khoẻ của người Á Châu được bành trướng thêm nữa. 
 
Bác sĩ Chow nói tiếp, “Tôi cảm thấy rất hoan hỉ là Viện Ung Thư Quốc Gia đã thấy rất là phù 
hợp trong việc xây dựng một hệ thống mà chúng tôi đã xây dựng trong 10 năm ngắn ngủi, để 
giải quyết gánh nặng ung thư mà người Á Châu phải đối đầu và công nhận vai trò chủ chốt của 
cộng đồng trong việc tranh đấu với ung thư này.” 
   
Bác sĩ Nguyễn Tùng của Trường Đại Học UC San Francisco, nói là trung tâm sẽ hợp tác chặt 
chẽ và sâu rộng thêm trong việc nghiên cứu mà trường đại học đã thiêt lập với các cộng đồng 
Á Châu trong Vùng Vịnh và trong nước. 

 
 “Chúng tôi rất lấy làm hãnh diện về thực tế là Bác sĩ Chow cũng là một giám đốc nghiên cứu 
cho dự án này tài trợ bởi Viện Ung Thư Quốc Gia,” Bác sĩ Tùng nói.  “Đây đã nói lên điều ưu 
tiên mà Trường Đại Học UC San Francisco và UC Davis đặt ra trong công cuộc hợp tác nghiên 
cứu với các trung tâm cộng đồng xung quanh về đề tài bệnh ung thư.” 
 

 



 

Trung Tâm Ung Thư Trường Đại Học UC Davis  
Trung Tâm Ung Thư Trường Đại Học UC Davis là một trung tâm duy nhất được Viện Ung Thư 
Quốc Gia chỉ định phục vụ cho các dân sống ở Thung Lũng Miền Trung (Central Valley) và nội 
địa Miền Bắc Cali, một khu vực có hơn 6 triệu dân cư.  Các chuyên gia ưu tú cung cấp dịch vụ 
chăm sóc tận tâm, chu đáo cho hơn 9,000 người lớn và trẻ em mỗi năm, và lúc nào cũng có cơ 
hội cho bệnh nhân tham gia hơn 150 cuộc thử nghiệm lâm sàng.  Chương trình sáng tạo của 
trung tâm bao gồm hơn 280 khoa học gia.  Qua Hệ Thống Chăm Sóc Bệnh Ung Thư, Trường 
Đại Học UC Davis đang hợp tác với một số bệnh viện và trung tâm chẩn y ở khắp nơi trong 
Vùng Thung Lũng Miền Trung và Bắc Cali để cung cấp dịch vụ chăm sóc bệnh ung thư tân tiến 
nhất trong vùng.  Muốn biết thêm chi tiết, xin vào trang mạng www.ucdmc.ucdavis.edu/cancer. 
 
Trường Đại Học UC San Francisco 
UC San Francisco là một Trường Đại Học đứng đầu chú tâm về việc đẩy mạnh về chăm sóc 
sức khỏe y tế toàn cầu qua nghiên cứu về sinh y học tân tiến, giáo dục cao cấp trong môn khoa 
học sinh thái và y tế chuyên nghiệp, và xuất sắc trong việc chăm sóc bệnh nhân.  Chương trình 
Sức Khỏe Là Vàng của UCSF là một tổ chức lãnh đạo trong nước về việc tiếp cận cộng đồng 
và nghiên cứu về người Á Châu, và cũng là một phần nỗ lực của UCSF Helen Diller Family 
Comprehensive Cancer Center để tăng cường sự hợp tác và tham gia hoạt động với cộng 
đồng. 
 
CCHRC là một tổ chức cộng đồng giáo dục và nghiên cứu bất vụ lợi ở San Francisco bảo trợ 
bởi Chinese Hospital, Chinese Community và Chinese Community Health Care Association. 

# # # 
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