
Ung thư Phổi là bệnh lý ác tính hàng đầu, bệnh có tỷ lệ tử vong cao nếu phát hiện muộn. 
Có tới 70% bệnh nhân Ung thư Phổi ở Việt Nam phát hiện bệnh ở giai đoạn muộn, điều trị khó 
khăn và thời gian sống thêm không nhiều.

 Nguyên nhân dẫn đến Ung thư Phổi?
- Hút thuốc lá: Có đến 90% số ca tử vong do Ung thư Phổi ở nam giới có nguyên nhân do hút 
thuốc lá, tỉ lệ này ở phụ nữ là 70%.
- Tiếp xúc với amiang, khí radon có trong xăng dầu.
- Môi trường sống ô nhiễm: Các hạt vật chất nhỏ, các sol khí sunfat có trong khí thải xe cộ
- Hút thuốc lá thụ động (tức người không hút thuốc nhưng hít phải khói thuốc) có nguy cơ mắc 
bệnh tăng 20% - 30%.

 Ai cần nên tầm soát? 
- Hút thuốc lá >= 20 gói/ năm   - Tuổi >=50 
- Ho kéo dài, ho ra máu    - Đau tại một vùng của ngực
- Thay đổi giọng nói     - Khò khè
- Mệt mỏi thường xuyên     - Đau khi nuốt
- Có một yếu tố nguy cơ khác (ngoại trừ hút thuốc lá thụ động)

 Gói tầm soát Ung thư Phổi gồm những gì?
- Khám chuyên khoa Hô hấp     - Xét nghiệm máu tổng quát
- Xét nghiệm dấu chỉ Ung thư Phổi   - CT phổi liều thấp
Dựa vào kết quả có được Bác sĩ sẽ tư vấn hướng dẫn bước tiếp theo: Tầm soát định kỳ hoặc 
thực hiện các cận lâm sàng chẩn đoán xác định (sinh thiết).

 Cần lưu ý gì khi thực hiện gói khám?
- Nhịn ăn 6 - 8 giờ trước khi xét nghiệm.
- Đặt lịch hẹn sẽ giúp quá trình thăm khám được thuận tiện và chủ động hơn.

Tầm soát Ung thư Phổi đóng vai trò rất quan trọng giúp phát hiện sớm bệnh lý, giảm 
chi phí điều trị, kéo dài thời gian sống và giảm thiểu tỷ lệ tử vong cho người bệnh.
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