
Cơ sở Dữ liệu Tầm soát 
Ung thư Quốc gia

Những dấu hiệu ung  
thư cổ tử cung là gì?

Một xét nghiệm dương 
tính có nghĩa là gì?

Hiểu biết  
về sức  
khỏe quý vịMới có một cơ sở dữ liệu (điện tử) tầm soát 

ung thư ở Úc Châu.

Cơ sở Dữ liệu Tầm soát Ung thư Quốc gia gửi 
thư cho các phụ nữ, sẽ cho quý vị biết khi nào 
cần làm xét nghiệm kiểm tra cổ tử cung kế tiếp.

Xét nghiệm Kiểm tra cổ tử cung dò tìm vi-rút 
HPV ở cổ tử cung trước khi nó gây ung thư.

Xét nghiệm Kiểm tra cổ tử cung dành cho 
những phụ nữ không có triệu chứng ung 
thư cổ tử cung.

Một số triệu chứng của ung thư cổ tử cung 
có thể là: 

• chảy máu từ âm đạo sau khi quan hệ 
(tình dục)

• chảy máu từ âm đạo giữa các kỳ kinh

• chảy máu từ âm đạo sau khi mãn kinh

• tiết ra nước dịch từ âm đạo

Nếu quý vị có bất kỳ triệu chứng nào trong số 
này không có nghĩa là bị ung thư cổ tử cung. 
Nếu quý vị có những triệu chứng này, không 
nên chờ đến Xét nghiệm Kiểm tra cổ tử cung 
tiếp theo. Quý vị nên gặp bác sĩ ngay lập tức.

Đôi khi một xét nghiệm sẽ dương tính.  
Nếu xét nghiệm của quý vị dương tính,  
điều này có nghĩa quý vị bị nhiễm vi-rút HPV.

Điều này không có nghĩa quý vị bị ung thư 
cổ tử cung.

Quý vị có thể có nguy cơ bị ung thư cổ tử 
cung trong tương lai.

Bác sĩ hoặc y tá sẽ nói chuyện với quý vị về 
những gì xảy ra tiếp theo.

Tôi có thể làm xét nghiệm kiểm tra cổ 
tử cung ở đâu?
• Bác sĩ tổng quát (GP)
• Phòng khám Kế hoạch hóa Gia đình  
 Family Planning NSW
• Trung tâm chăm sóc sức khỏe phụ nữ
• Bác sĩ chuyên khoa (Bác sĩ phụ khoa)

Dịch tiết ra (discharge) là chất lỏng 
chảy ra từ âm đạo phụ nữ.

Để biết thêm thông tin,  
hãy truy cập trang web của chúng tôi  
www.fpnsw.org.au/know-your-health-
cervical-screening hoặc gọi điện đến 
Đường dây Family Planning NSW 
Talkline theo số 1300 658 886 hoặc  
đến trang www.fpnsw.org.au/talkline.

Để nói chuyện với ai đó bằng ngôn ngữ 
của quý vị, hãy gọi Dịch vụ Thông Phiên 
dịch (TIS) theo số 131 450. Yêu cầu họ 
kết nối quý vị với Family Planning NSW.

Xét nghiệm Kiểm 
tra cổ tử cung 

Vietnamese
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Ung thư cổ tử  
cung là gì?

Xét nghiệm Kiểm tra cổ tử 
cung được thực hiện ra sao?

Nguyên nhân gây  
ung thư cổ tử cung?

Cơ thể chúng ta tạo thành từ hàng triệu tế bào.

Các tế bào mới sinh phát triển mỗi ngày.

Đôi khi, các tế bào phát triển khác đi và 
chúng có thể biến thành ung thư.

Ung thư cổ tử cung là ung thư ở cổ tử cung.

Cổ tử cung nằm bên trong cơ thể ở phía trên 
âm đạo.

Ung thư cổ tử cung là do vi-rút papillomavirus 
ở người gây ra. Papillomavirus ở người đôi 
khi được gọi là HPV.

Có nhiều loại HPV. Phụ nữ và nam giới đều  
có thể bị nhiễm vi-rút này. HPV rất phổ biến. 
Bất cứ ai từng có quan hệ tình dục đều có  
thể bị nhiễm vi-rút này.

HPV thường tự chúng biến mất không gây  
ra vấn đề gì. Đôi khi, HPV có thể làm thay  
đổi các tế bào trong cổ tử cung quý vị. 
Những thay đổi này có thể biến thành ung 
thư. Những thay đổi này diễn ra rất chậm.

Có thể mất tới 15 năm để những thay đổi này 
biến thành ung thư. Đôi khi những thay đổi này 
không biến thành ung thư. Quý vị có thể làm 
xét nghiệm để tìm vi-rút HPV ở cổ tử cung.

Có một xét nghiệm mới ở Úc, gọi là Xét 
nghiệm Kiểm tra cổ tử cung.

Xét nghiệm kiểm tra cổ tử cung tìm kiếm  
vi-rút HPV ở cổ tử cung. Xét nghiệm kiểm tra 
cổ tử cung đã thay thế xét nghiệm Pap (test).

Giờ đây quý vị sẽ có một xét nghiệm kiểm 
tra cổ tử cung thay vì xét nghiệm Pap. Xét 
nghiệm kiểm tra cổ tử cung có thể giúp tìm 
ra những thay đổi tế bào trước khi chúng 
chuyển sang ung thư.

Ai nên làm xét nghiệm kiểm tra cổ tử cung? 
Phụ nữ trong độ tuổi từ 25 đến 74 đã từng có 
quan hệ tình dục nên làm xét nghiệm này.

Phụ nữ trẻ nên có xét nghiệm đầu tiên vào 
khoảng thời gian sinh nhật thứ 25 của mình.

Khi nào tôi nên làm xét nghiệm kiểm tra cổ 
tử cung? 

• Quý vị nên làm xét nghiệm này mỗi 5 năm.

• Nếu quý vị đã làm xét nghiệm Pap trước 
tháng 12 năm 2017, xét nghiệm kế tiếp 
của quý vị sẽ là hai năm sau lần xét 
nghiệm Pap cuối cùng.

• Nếu quý vị làm Xét nghiệm Kiểm tra  
cổ tử cung sau tháng 12 năm 2017,  
sẽ có một xét nghiệm 5 năm một lần.

Bác sĩ hoặc y tá sẽ yêu cầu quý vị cởi quần 
áo từ thắt lưng trở xuống.

Quý vị có thể chọn mặc váy dài. Điều này là để 
quý vị có thể nhấc váy lên thay vì cởi quần áo ra.

Quý vị sẽ nằm trên giường khám, bàn chân 
để ở thế đứng và đầu gối cong.

Bác sĩ hoặc y tá sẽ sử dụng các công cụ đặc biệt 
để lấy một số tế bào từ cổ tử cung của quý vị.

Các tế bào này sẽ được gửi đến phòng thí 
nghiệm để xét (nghiệm).

Bác sĩ hoặc y tá có thể gọi điện cho quý vị 
khi có kết quả.

Quý vị cũng có thể nhận được kết quả  
(của mình) bằng thư.

Quan hệ tình dục là tiếp xúc da kề da giữa: 

• bộ phận sinh dục của một người và  
bộ phận sinh dục của người khác hoặc

• bộ phận sinh dục và các bộ phận  
cơ thể khác như miệng và hậu môn

Bộ phận sinh dục đôi khi được gọi là  
‘bộ phận riêng tư’. Bộ phận sinh dục là: 

• dương vật
• âm hộ và âm đạo

Xét nghiệm mới  
Kiểm tra cổ tử cung

Ống dẫn trứng

Tử cung
Buồng trứng

Cổ tử cung

Âm đạo


