
 Ung thư Cổ tử cung là một trong những dạng ung thư phổ biến nhất ở phụ 
nữ. Ung thư cổ tử cung có xu hướng xảy ra ở độ tuổi trung niên. Tuy nhiên, đối 
tượng mắc Ung thư Cổ tử cung đang dần trẻ hóa, nó thường được chẩn đoán ở 
phụ nữ trong độ tuổi từ 35-45. 
 Hiện nay, hầu hết các trường hợp tử vong do ung thư cổ tử cung có thể 
phòng tránh được nếu phụ nữ kiểm tra thường xuyên bằng xét nghiệm Pap và/ 
hoặc xét nghiệm HPV DNA. Hơn nữa, khám tầm soát còn phát hiện các thương 
tổn tiền ung thư, để loại bỏ ngay trước khi tiến triển thành ung thư. 

 Ai cần nên tầm soát? 
- Phụ nữ có tiền sử mắc các bệnh phụ khoa 
- Phụ nữ có chu kỳ kinh nguyệt không đều
- Phụ nữ quan hệ tình dục sớm và quan hệ tình dục không an toàn
- Phụ nữ sử dụng thuốc tránh thai kết hợp trong thời gian dài
- Phụ nữ có tiền sử mắc các bệnh xã hội như giang mai, lậu... 
- Phụ nữ đã từng quan hệ tình dục cần nên tầm soát ung thư cổ tử cung ở tuổi 25 
hoặc dưới 25 nhưng có nhiều yếu tố nguy cơ cao
 Cần lưu ý gì khi thực hiện gói khám?
- Nên thực hiện Pap Smear 2 tuần sau khi kỳ kinh nguyệt cuối cùng kết thúc.
- Không quan hệ tình dục trong vòng 48 giờ trước khi thực hiện xét nghiệm.
- Không sử dụng các thuốc bôi âm đạo, các dụng cụ tránh thai âm đạo, kem bôi trơn, 
hoặc thụt rửa âm đạo 48 giờ trước xét nghiệm.
- Nhịn ăn từ 6 đến 8 giờ để lấy máu xét nghiệm
- Đặt lịch hẹn sẽ giúp quá trình thăm khám được thuận tiện và chủ động hơn.
“Theo các chuyên gia, phụ nữ nên thực hiện lại tầm soát ung thư cổ tử cung sau 1 
năm”
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