UNG THƯ CỔ TỬ CUNG
Phụ nữ có thể bị ung thư cổ tử cung.
Phụ nữ không đi khám sàng lọc, hoặc
đã lâu không khám sàng lọc có thể
bị ung thư cổ tử cung mà không biết.
Tuy nhiên, tin vui là nếu đi khám tầm
soát bệnh và tái khám thường xuyên,
chúng ta có thể ngăn chận ưng thư cổ
tử cung trước khi bệnh bắt đầu, hoặc
phát hiện bệnh sớm — là lúc điều trị
bệnh hiệu quả nhất.

Để có thêm chi tiết về bệnh ung thư cổ tử
cung, HPV, và được khám sàng lọc, vào
trang web:
• Bộ Y Tế Công Cộng Massachusetts
mass.gov/cancer-screenings
•Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng Chống Bệnh
www.cdc.gov/cancer/cervical/index.htm
www.cdc.gov/hpv/whatishpv.html
•Hiệp Hội Ung Thư của Hoa Kỳ
www.cancer.org/cancer/cervicalcancer.html

Chúng
ta có
thể nói
chuyện
được
không
?

Nói chuyện với người cung cấp
sức khỏe về sàng lọc ung
thư cổ tử cung và làm những
gì phù hợp cho bạn.

Một cuộc nói chuyện
đơn giản có thể cứu
được sự sống của bạn.

Bộ Y Tế Công Cộng Massachusetts
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Một cuộc nói chuyện
đơn giản có thể cứu được
sự sống của bạn.

ĐỂ NGĂN NGỪA UNG THƯ CỔ TỬ CUNG, LÀM THEO
CÁC BƯỚC ĐƠN GIẢN SAU:
Trao đổi với bác sĩ của bạn
Tất cả phụ nữ
tuổi từ 21 đến 65
đều nên đi khám
sàng lọc ung thư
cổ tử cung.
Bạn nên khám thường xuyên
ra sao có thể tuỳ thuộc vào:
• Tuổi của bạn
•L
 ịch sử các lần thử
nghiệm Pap
•H
 oạt động tình dục
của bạn
Hỏi nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe
của quý vị cho biết khi nào quý vị nên đi khám
tầm soát bệnh và bao lâu một lần, và lấy hẹn!

Hiểu về ung thư cổ tử cung
và HPV
Gần như tất cả bệnh ung thư cổ́ tử cung đều
gây ra bởi u nhú vi rút ở người (HPV). HPV
lây truyền từ người này sang người khác trong
quá trình quan hệ tình dục và có thể gây nhiễm
trùng ở vùng cổ tử cung. Hầu hết những người
có sinh hoạt tình dục đều có thể có HPV vào
một thời điểm nào đó trong cuộc sống.

Thường thì HPV có thể tự mất đi. Nhưng nếu
nó không tự mất đi, nó có thể gây ra ung thư
cổ tử cung. Để có thêm thông tin về HPV,
vào trang web
www.cdc.gov/hpv/whatishpv.html.

Đi khám sàng lọc và thử
nghiệm Pap
Khám ung thư cổ tử cung thông thường
nhất là thử nghiệm Pap (còn được gọi là
kính phết cổ tử cung hoặc thử nghiệm
Papanicolaou) nhằm kiểm tra thay đổi trong
tế bào cổ tử cung mà có thể chuyển thành tế
bào ung thư. Thử nghiệm Pap có thể khám
phá được tế bào ung thư sớm để có trị liệu
tốt nhất.

Ung thư cổ tử cung thường không có
dấu hiệu gì cho đến mãi sau. Nên đi khám
thường xuyên là rất quan trọng ngay cả
khi bạn khỏe mạnh.
Trao đổi với người cung cấp sức khỏẻ của
bạn về việc nên thường xuyên khám sàng
lọc ra sao.

Theo dõi
Người chăm sóc sức khỏe của bạn sẽ cho
bạn biết bạn nên thử nghiệm Pap thường
xuyên ra sao. Nhưng chỉ đi khám thôi thì
không đủ. Nếu kết quả thử nghiệm Pap
của bạn không được bình thường, trao đổi
với người chăm sóc sức khoẻ của bạn để
được theo dõi.

Phụ nữ tuổi từ 21 đến 65 nên đi khám sàng
lọc ung thư cổ tử cung. Phụ nữ mà không
sinh hoạt tình dục nữa hoặc có thể cảm thấy
quá già để có con cũng nên thường xuyên đi
thử nghiệm Pap.

Làm thế nào
tôi có thể khám
sàng lọc ung
thư cổ tử
cung?

Để biết thêm thông tin, vui
lòng gọi Hệ thống Sức khỏe
Phụ nữ (Women’s Health
Network) tại số́ 1-877-414-4447.

