
Ung thư cổ tử cung 

Các dấu hiệu và triệu chứng, các yếu tố nguy cơ, các dịch vụ tầm soát và phòng ngừa từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh 

Các yếu tố nguy cơ 

Tất cả phụ nữ đều có nguy cơ mắc ung thư cổ tử cung, đặc biệt là phụ nữ trên 30 tuổi. Vi-rút gây u nhú ở 
người (HPV) là bệnh phổ biến và hầu hết mọi người đều mắc bệnh này vào một thời điểm nào đó trong đời. 
Việc nhiễm một số loại HPV trong thời gian dài là nguyên nhân chính gây ra ung thư cổ tử cung. HPV là 
bệnh nhiễm trùng lây truyền qua đường tình dục (STI) phổ biến nhất và thường không có triệu chứng. 

Các yếu tố bổ sung có thể làm tăng nguy cơ của bạn: 

 Nhiễm HIV

 Hút thuốc

 Sử dụng thuốc tránh thai từ 5 năm trở lên

 Sinh từ ba con trở lên

 Có nhiều bạn tình

Ung thư là một căn bệnh mà các tế bào trong cơ thể phát triển ngoài tầm kiểm soát. 

Khi ung thư khởi phát ở cổ tử cung, thì bệnh ung thư này được gọi là ung thư cổ tử cung. 

Số liệu thống kê 

 Theo dữ liệu ghi nhận ung thư ở Hoa Kỳ, phụ nữ Việt Nam có tỷ lệ mắc ung thư cổ

tử cung cao hơn bất kỳ nhóm chủng tộc hoặc dân tộc nào khác.

 Theo Văn phòng Sức khỏe Dân tộc thiểu số, phụ nữ người Mỹ gốc Samoa có chẩn

đoán và tử vong vì ung thư cổ tử cung cao gấp đôi so với người da trắng không phải

gốc Tây Ban Nha. 

 Tầm soát ung thư đối với ung thư cổ tử cung, ung thư vú và ung thư đại tràng đã được chứng minh là

giúp giảm tỷ lệ tử vong. Tuy nhiên, ở California, người Mỹ gốc châu Á thường báo cáo tỷ lệ tầm soát

thấp hơn nhiều so với các nhóm chủng tộc/dân tộc khác.

 Người Mỹ gốc Hàn Quốc (35%) và người Mỹ gốc Việt (30%) ở California có tỷ lệ không tuân thủ 

cao nhất trong tất cả nhóm chủng tộc/dân tộc (Tseng, et al., 2010). 

 Dữ liệu từ Hệ thống Dữ liệu Thống nhất Chương trình Trung tâm Y tế (UDS) cho thấy rằng Palau chỉ

cung cấp dịch vụ tầm soát ung thư cổ tử cung cho 36,73% bệnh nhân nữ của họ trong năm 2020,

so với Pohnpei.

Dấu hiệu & Triệu chứng 

Có thể không có bất kỳ dấu hiệu hoặc triệu chứng nào ở các giai đoạn đầu của ung thư cổ tử cung, đó là 
lý do tại sao việc tầm soát ung thư cổ tử cung rất quan trọng. Ung thư cổ tử cung tiến triển hơn có thể 
gây chảy máu hoặc tiết dịch từ âm đạo bất thường, chẳng hạn như chảy máu sau khi quan hệ tình dục. 

Nếu bạn có bất kỳ dấu hiệu nào trong số này, hãy liên hệ với bác sĩ hoặc đến trung tâm y tế cộng đồng. 

Dịch vụ tầm soát và phòng ngừa 
Điều quan trọng nhất bạn có thể làm để giúp ngăn ngừa ung thư cổ tử cung là tiêm vắc-xin HPV sớm và 
làm các xét nghiệm tầm soát thường xuyên. 

Vắc-xin HPV bảo vệ chống lại các loại HPV thường gây ra ung thư cổ tử cung, ung thư âm đạo và ung thư 
âm hộ. 

 Tiêm vắc-xin HPV được khuyến nghị cho trẻ từ 11 đến 12 tuổi nhưng có thể tiêm bắt đầu từ
9 tuổi. Vắc-xin HPV cũng được khuyến nghị cho bất kỳ ai từ 26 tuổi trở xuống, nếu họ chưa
được tiêm vắc-xin.

 Không nên tiêm vắc-xin HPV cho bất kỳ ai trên 26 tuổi trừ khi được bác sĩ chăm
sóc chính của họ khuyến cáo.

Tiêm vắc-xin HPV giúp ngăn ngừa một số bệnh nhiễm HPV mới nhưng không điều trị các bệnh lây nhiễm 
hoặc bệnh hiện tại. Bạn nên tầm soát ung thư cổ tử cung thường xuyên, ngay cả khi đã tiêm vắc-xin HPV. 

Hai xét nghiệm tầm soát có thể giúp ngăn ngừa hoặc phát hiện sớm ung thư cổ tử cung. Cả hai xét nghiệm 
đều có thể được thực hiện tại phòng khám của bác sĩ, bệnh viện tư hoặc trung tâm y tế cộng đồng. 

 Xét nghiệm Pap (hoặc phết tế bào cổ tử cung) tìm kiếm các yếu tố tiền ung thư, những thay đổi tế bào
trên cổ tử cung có thể trở thành ung thư cổ tử cung nếu chúng không được điều trị đúng cách.

 Xét nghiệm HPV để tìm loại vi-rút HPV có thể gây ra những thay đổi tế bào này.

USPSTF khuyến cáo nên tầm soát ung thư cổ tử cung 3 năm một lần bằng xét nghiệm tế bào cổ tử cung ở 
phụ nữ từ 21 đến 29 tuổi. Đối với phụ nữ từ 30 đến 65 tuổi, USPSTF khuyến cáo nên tầm soát 3 năm một 
lần bằng xét nghiệm tế bào cổ tử cung, 5 năm một lần bằng xét nghiệm vi-rút gây u nhú ở người ở người có 
nguy cơ cao hoặc 5 năm một lần bằng xét nghiệm hrHPV kết hợp với xét nghiệm tế bào học. 

Tìm chương trình tầm soát gần bạn: 
cdc.gov/cancer/nbccedp/screenings.htm

Tài nguyên 

• Sáng kiến Tầm soát Ung thư Cổ tử cung cho Đảo Thái Bình Dương/Pacific Island Cervical Cancer
Screening Initiative: piccsi.org

• Hiệp hội Ung thư Hoa Kỳ/American Cancer Society: cancer.org

• Viện Ung thư Quốc gia/National Cancer Institute: cancer.gov

• Mạng lưới Ung thư của người Hawaii Bản địa 'Imi Hale/'Imi Hale Native Hawaiian Cancer Network:
imihale.org/education_materials.htm

• Đại học Bang California, Fullerton/California State University, Fullerton:
wincart.fullerton.edu/cancer_edu/index.htm

• Sáng kiến Y tế cho Người Mỹ gốc Á/Asian American Health Initiative: aahiinfo.org

• Các Chương trình Ung thư ở Thái Bình Dương/Pacific Cancer Programs: pacificcancer.org

• Mạng lưới Hỗ trợ Bệnh ung thư cho Người Mỹ gốc Á/Asian American Cancer Support Network:

aacsn.org

http://www2.jabsom.hawaii.edu/native/docs/publications/2010/Ethnic_Health_Assessment_for_Asian_Americans,_NHs,_&_PIs_in_California_8-10.pdf
https://www.cdc.gov/hpv/parents/vaccine.html
https://www.cdc.gov/cancer/cervical/basic_info/screening.htm



