
Xét nghiệm kiểm tra cổ tử cung là gì? 
Xét nghiệm kiểm tra cổ tử cung là để kiểm tra sức khỏe cổ tử 
cung của bạn. Cổ tử cung là lỗ mở từ âm đạo đi đến tử cung 
của bạn. Kiểm tra cổ tử cung là một trong những cách tốt nhất 
để bảo vệ bản thân khỏi ung thư cổ tử cung.
Đây không phải là một xét nghiệm cho bệnh ung thư. Đây là 
một xét nghiệm có thể giúp ngăn ngừa ung thư phát triển.
Đó là một trong những cách tốt nhất để bảo vệ bản thân khỏi 
ung thư cổ tử cung vì vậy đừng trì hoãn việc xét nghiệm kiểm 
tra cổ tử cung mỗi khi đến hạn.

Kiểm tra cổ tử cung HPV là gì?
Đây là một cách kiểm tra cổ tử cung mới. Nó được gọi là kiểm 
tra cổ tử cung HPV và được giới thiệu ở Ireland vào năm 2020. 
Loại kiểm tra cổ tử cung này đã được giới thiệu ở Úc, Hà Lan, 
Anh và xứ Wales. Mẫu kiểm tra cổ tử cung của bạn được kiểm 
tra trước hết để tìm ra papillomavirus ở người (HPV) - một loại 
virus có thể gây ung thư cổ tử cung.
Nếu HPV được tìm thấy, khi đó một mẫu xét nghiệm tương 
tự sẽ được kiểm tra để xem bạn có bất kỳ thay đổi tế bào bất 
thường (tiền ung thư) nào trong cổ tử cung của bạn hay không.
Cách kiểm tra này:
• là một cách kiểm tra cổ tử cung tốt hơn
• ngăn ngừa nhiều bệnh ung thư hơn
• có nghĩa là một số người sẽ phải làm ít xét nghiệm hơn
Nếu trước đây bạn đã từng làm xét nghiệm phết tế bào, xét 
nghiệm kiểm tra cổ tử cung sẽ cho bạn cảm giác giống như vậy.

Xét nghiệm kiểm tra cổ tử cung HPV được 
thực hiện như thế nào?
Xét nghiệm kiểm tra thường mất khoảng 5 phút.
1. Bạn sẽ được yêu cầu cởi quần áo từ thắt lưng trở xuống và 

nằm trên một chiếc ghế dài.
2. Bạn có thể nằm nghiêng hoặc nằm ngửa, bất cứ cách nào 

làm cho bạn thoải mái hơn.
3. Bác sĩ hoặc y tá sẽ nhẹ nhàng đặt một dụng cụ gọi là 

speculum vào âm đạo của bạn. Điều này giữ các bức 
tường của âm đạo mở, để họ có thể nhìn thấy cổ tử cung 
của bạn.

4. Một bàn chải nhỏ, mềm sẽ được sử dụng để nhẹ nhàng thu 
thập một mẫu tế bào từ cổ tử cung.

Một vài người thấy thủ thuật này không thoải mái hoặc xấu hổ, 
nhưng hầu hết mọi người đều cảm thấy không đau đớn. Nếu 
bạn thấy xét nghiệm đau đớn, hãy nói với bác sĩ hoặc y tá vì 
họ có thể làm giảm sự khó chịu của bạn.

Lợi ích của kiểm tra cổ tử cung là gì?
Kiểm tra cổ tử cung HPV thường xuyên:
• cứu người
• có thể tìm thấy HPV trước khi nó gây ra các tế bào bất 

thường trong cổ tử cung
• có thể tìm thấy những thay đổi tế bào bất thường trước khi 

các triệu chứng phát triển
• có thể tìm thấy những thay đổi tế bào bất thường khi chúng 

dễ điều trị hơn

Phát hiện HPV và các tế bào bất thường sớm là cách tốt nhất 
để ngăn ngừa ung thư cổ tử cung phát triển.
Đây là lý do tại sao việc xét nghiệm kiểm tra thường xuyên là 
rất quan trọng

Những hạn chế của kiểm tra cổ tử cung  
là gì?
Những hạn chế chính của kiểm tra cổ tử cung là:
• kiểm tra cổ tử cung sẽ không ngăn ngừa tất cả các trường 

hợp ung thư cổ tử cung
• một số người vẫn sẽ phát triển ung thư cổ tử cung mặc dù 

kiểm tra thường xuyên
• một số thay đổi tế bào bất thường có thể bị bỏ qua
• kiểm tra sẽ không tìm thấy mọi thay đổi tế bào bất thường
• đôi khi kết quả xét nghiệm không chính xác

Điều gì xảy ra với mẫu của tôi?
Mẫu của bạn sẽ đi đến một phòng thí nghiệm đảm bảo chất 
lượng (phòng thí nghiệm). Trong phòng thí nghiệm, mẫu của 
bạn sẽ được kiểm tra để xem bạn có bị nhiễm HPV hay không. 
Nếu bạn bị nhiễm HPV hoạt động, hai chuyên gia sẽ kiểm tra 
mẫu của bạn để tìm thay đổi tế bào. Nếu họ tìm thấy bất kỳ 
thay đổi nào, bạn sẽ cần một xét nghiệm tiếp theo được gọi 
là soi cổ tử cung (colposcopy). Soi cổ tử cung đưa ra một cái 
nhìn chi tiết hơn về cổ tử cung của bạn.

Tại sao một số thay đổi tế bào bất thường 
bị bỏ lỡ?
Mẫu của bạn sẽ được kiểm tra HPV trước. Nếu HPV được tìm 
thấy, khi đó sẽ kiểm tra để tìm các tế bào bất thường.
Nhưng không phải tất cả những người bị ung thư cổ tử cung 
sẽ có HPV được tìm thấy khi kiểm tra.
Kết quả xét nghiệm HPV âm tính - không tìm thấy HPV - cũng 
không có nghĩa là bạn sẽ không bị nhiễm trùng trong tương lai.
Những thay đổi tế bào bất thường đôi khi sẽ bị bỏ qua vì:
• đôi khi các tế bào bất thường có thể trông giống như các tế 

bào bình thường
• có thể có rất ít tế bào bất thường trong mẫu
• người đọc mẫu của bạn có thể bỏ lỡ các tế bào bất thường 

(điều này thỉnh thoảng xảy ra, bất kể họ có kinh nghiệm như 
thế nào)

Không có xét nghiệm nào trong các chương trình kiểm tra đưa 
ra kết quả mọi người đều có tế bào cổ tử cung bất thường.
Ung thư cổ tử cung phải mất nhiều năm để phát triển. Trong 
hầu hết các trường hợp, phải mất 10 đến 15 năm để các tế 
bào chuyển từ bình thường sang bất thường, rồi sang ung 
thư.
Đây là lý do tại sao bạn nên thường xuyên đi kiểm tra kiểm tra 
cổ tử cung của bạn khi đến kỳ hạn.

Tờ thông tin về   
Kiểm tra cổ tử cung
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Tôi sẽ tìm hiểu về kết quả kiểm tra của tôi 
như thế nào?
Kết quả của bạn sẽ được gửi cho bạn qua đường bưu điện, 
thường là trong vòng 4 tuần sau khi kiểm tra. Kết quả này 
cũng sẽ được gửi đến bác sĩ đa khoa (bác sĩ) hoặc phòng 
khám của bạn.

Kết quả xét nghiệm của tôi có ý nghĩa gì?
Có bốn kết quả có thể xảy ra.

1. Không tìm thấy HPV
Kết quả cho thấy bạn không bị nhiễm HPV vào thời điểm này. 
Bạn sẽ có xét nghiệm kiểm tra cổ tử cung tiếp theo trong 3 
hoặc 5 năm tùy thuộc vào độ tuổi của bạn.

2. HPV được tìm thấy và không tìm thấy những thay 
đổi tế bào bất thường 
Kết quả của bạn cho thấy bạn bị nhiễm HPV nhưng không có 
thay đổi tế bào bất thường nào được nhìn thấy. Bạn nên làm 
lại một xét nghiệm khác trong vòng 12 tháng. Điều này sẽ cho 
cơ thể bạn thời gian để loại bỏ nhiễm HPV.

3. HPV được tìm thấy và những thay đổi tế bào bất 
thường được tìm thấy 
Kết quả cho thấy bạn bị nhiễm HPV và thay đổi tế bào bất 
thường trong cổ tử cung. Bạn cần làm một xét nghiệm tiếp theo 
được gọi là soi cổ tử cung – để có một cái nhìn chi tiết hơn về 
cổ tử cung của bạn. Nó tương tự như kiểm tra cổ tử cung.

4. Mẫu không đầy đủ
Điều này có nghĩa là phòng xét nghiệm không thể xử lý mẫu 
xét nghiệm kiểm tra của bạn. Bạn sẽ được yêu cầu lặp lại 
kiểm tra cổ tử cung của bạn trong thời gian ba tháng.

Đưa ra sự đồng ý của bạn
Mỗi khi bạn làm xét nghiệm kiểm tra cổ tử cung, chúng tôi sẽ 
yêu cầu bạn đồng ý bằng cách ký vào mẫu kiểm tra cổ tử cung 
trước khi xét nghiệm. Nếu bạn không thể ký vào mẫu đơn, bạn 
sẽ được yêu cầu đồng ý bằng lời nói hoặc bằng cách đánh 
dấu vào biểu mẫu trước mặt bác sĩ hoặc y tá.
Điều này là để xác nhận rằng bạn:
• đã được thông báo về kiểm tra cổ tử cung cùng những lợi 

ích và hạn chế của nó
• hiểu thông tin này
• đã kiểm tra xem tên, địa chỉ và các chi tiết khác của bạn có 

chính xác hay không (điều này giúp chúng tôi xác nhận địa 
chỉ hiện tại của bạn để liên lạc với bạn)

• cho phép chúng tôi tiếp nhận, giữ và trao đổi thông tin cá 
nhân và lịch sử kiểm tra của bạn với những người cung cấp 
chương trình kiểm tra cổ tử cung HPV

Hãy nhớ rằng: Chỉ có bạn mới có thể đồng ý trở thành một 
phần của chương trình của chúng tôi. Bạn phải đồng ý trước 
khi bạn làm xét nghiệm kiểm tra. Bạn có thể rút lại sự đồng ý 
của mình bất cứ lúc nào bằng cách liên hệ với chúng tôi qua 
số điện thoại miễn phí 1800 45 45 55 hoặc gửi email  
info@cervicalcheck.ie

Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ không liên lạc với bạn về 
chương trình kiểm tra cổ tử cung trong tương lai.

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của 
bạn như thế nào?
CervicalCheck lấy và lưu trữ an toàn thông tin cá nhân của bạn 
(tên, địa chỉ, số điện thoại, ngày sinh, PPSN, họ khi sinh và tên 
thời con gái của mẹ) và lịch sử kiểm tra cổ tử cung. Lịch sử 
kiểm tra cổ tử cung của bạn liên quan đến sự tham gia của 
bạn trong CervicalCheck.
Nó có thể bao gồm kết quả kiểm tra cổ tử cung HPV, tham dự 
nội soi, điều trị và kết quả sinh thiết (mẫu xét nghiệm).
Chúng tôi sẽ sử dụng thông tin của bạn để liên hệ với bạn khi 
xét nghiệm kiểm tra tiếp theo của bạn đến hạn hoặc khi có kết 
quả của bạn. Chúng tôi cũng trao đổi thông tin của bạn với 
các dịch vụ y tế khác cung cấp chương trình. Điều này bao 
gồm bác sĩ hoặc y tá làm xét nghiệm kiểm tra của bạn, phòng 
xét nghiệm, phòng khám soi cổ tử cung và Cơ quan đăng ký 
ung thư quốc gia Ireland. Điều này nhằm duy trì và nâng cao 
chất lượng dịch vụ.
Chúng tôi có thể sử dụng mẫu xét nghiệm kiểm tra của bạn 
trong giảng dạy, trong các đánh giá và kiểm tra chất lượng, 
hiệu quả của chương trình. Chúng tôi cũng có thể sử dụng 
thông tin của bạn để mời bạn tham gia nghiên cứu.
Bạn có quyền lựa chọn tham gia kiểm tra hay không. Chúng tôi 
sẽ không bao giờ sử dụng tên của bạn trong bất kỳ báo cáo 
nào, khi giảng dạy hoặc trong các bài đánh giá.
Chúng tôi sẽ giữ thông tin cá nhân của bạn an toàn, bí mật và }
bảo mật phù hợp với các quy định bảo vệ dữ liệu hiện hành.
Bạn sẽ có quyền truy cập đầy đủ và rộng mở vào thông tin cá 
nhân của bạn được tổ chức bởi CervicalCheck theo yêu cầu. 
Điều quan trọng là bạn phải cho CervicalCheck biết nếu chi 
tiết của bạn thay đổi. Để tìm hiểu cách truy cập hồ sơ của bạn, 
hãy xem hse.ie/gdpr/data-requests/
Để biết thêm thông tin, hãy xem Thông báo quyền riêng tư của 
HSE – Bệnh nhân và Người dùng Dịch vụ tại hse.ie/gdpr/

Giao tiếp với bạn
Chúng tôi sẽ liên lạc với bạn một cách cởi mở, trung thực, kịp 
thời và minh bạch nếu: 
• có điều gì đó không ổn với sự chăm sóc của bạn
• bạn bị tổn hại do sự chăm sóc của bạn
• chúng tôi nghĩ rằng thiệt hại có thể đã xảy ra
Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ thông báo đầy đủ cho bạn về 
các sự kiện và chi tiết về sự tham gia của bạn trong chương 
trình kiểm tra cổ tử cung.
Khi chúng tôi có kết quả của bạn, chúng tôi sẽ gửi cho bạn với 
thông tin thêm về ý nghĩa của chúng. Bạn cũng có thể tìm hiểu 
thêm thông tin về hse.ie/cervicalcheck
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Sample

What is a cervical screening test? 
A cervical screening test checks the health of your cervix. 
The cervix is the opening to your womb from your vagina.
Cervical screening is one of the best ways to protect 
yourself from cervical cancer. 
It’s not a test for cancer. It’s a test that can help prevent 
cancer from developing.
It’s one of the best ways to protect yourself from cervical 
cancer so do not delay having a cervical screening test 
every time it’s due.

What is HPV cervical screening?
This is a new way of cervical screening. It is called HPV 
cervical screening and was introduced in Ireland in 2020. 
This type of cervical screening has already been introduced in 
Australia, the Netherlands, England and Wales. Your cervical 
screening sample is first checked for human papillomavirus 
(HPV) – a virus that can cause cervical cancer.
If HPV is found, the same test sample is checked to see 
if you have any abnormal (pre-cancerous) cell changes in 
your cervix. 
This way of screening:
•  is a better way of cervical screening 
•  prevents more cancers
•  means some people will have fewer tests
If you have had a smear test before, having a cervical 
screening test will feel the same.

How is a HPV cervical screening test done?
The screening test usually takes about 5 minutes.

1.  You will be asked to undress from the waist down and 
lie on a couch.

2.  You can lie on your side or on your back, whichever is 
more comfortable for you.

3.  The doctor or nurse will gently put an instrument called 
a speculum into your vagina. This holds the walls of the 
vagina open, so they can see your cervix.

4.  A small, soft brush will be used to gently collect a 
sample of cells from the cervix.

Some people find the procedure uncomfortable or 
embarrassing, but for most it’s not painful. If you find the 
test painful, tell the doctor or nurse as they may be able to 
reduce your discomfort.

What are the benefits of cervical screening?
Regular HPV cervical screening:
•  saves lives
•  can find HPV before it causes abnormal cells in the 

cervix
•  can find abnormal cell changes before symptoms 

develop
•  can find abnormal cell changes when they are easier  

to treat

Finding HPV and abnormal cells early is the best way to 
prevent cervical cancer developing.
This is why having regular screening tests is important.

What are the limitations of cervical 
screening?
The main limitations of cervical screening are:
•  cervical screening will not prevent all cases of cervical 

cancer
•  some people will still develop cervical cancer despite 

regular screening
•  some abnormal cell changes may be missed
•  screening will not find every abnormal cell change
•  sometimes test results are not accurate

What happens to my sample?
Your sample will go to a quality-assured laboratory (lab).  
In the lab your sample will be tested to see if you have a 
HPV infection. If you have an active HPV infection, two 
experts will examine your sample for cell changes. If they 
find any changes, you will need a follow-up test called 
a colposcopy. A colposcopy is a more detailed look at 
your cervix. 

Why are some abnormal cell changes 
missed?
Your sample will be checked for HPV first. If HPV is found, 
it will also be checked for abnormal cells.
But not everyone who develops cervical cancer will have 
HPV found at screening. 
A negative HPV test – one where no HPV was found 
–  also does not mean you won’t get the infection in the 
future.
Abnormal cell changes will sometimes be missed 
because:
•  sometimes abnormal cells can look similar to normal 

cells 
•  there may be very few abnormal cells in the sample
•  the person reading your sample may miss the abnormal 

cells (this happens occasionally, no matter how 
experienced they are)

No test in any screening programme will find every person 
who has abnormal cervical cells.
Cervical cancer takes many years to develop. In most 
cases, it takes 10 to 15 years for cells to go from normal 
to abnormal to cancer.
This is why you should always go for your cervical 
screening test when it is due.

Information sheet on 
cervical screening
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Kiểm tra cổ tử cung 
Mẫu

Các biểu mẫu không đầy đủ có thể bị trả lại.
Vui lòng xác minh với khách hàng rằng tất cả các chi tiết trên biểu mẫu là chính xác.
Sau khi xác minh, vui lòng loại bỏ nhãn số lọ khỏi lọ mẫu và đính kèm vào biểu mẫu.

Chi tiết khách hang

CHỈ DÙNG CHO PHÒNG XÉT NGHIỆM

Tôi hiểu những thông tin trao cho tôi. Tôi đồng ý tham gia 
CervicalCheck

Bác sỹ/Y tá

Số lọ:

Số dịch vụ công  
cá nhân

Tên Bác sỹ/Y tá Cơ 

sở/Phòng khám

Địa chỉ

Số Chữ

CSP ID

Eircode:

Vui lòng kiểm tra xem chi tiết của bạn ở trên có chính xác không

Khách hàng ký tên:

CervicalCheck không chấp nhận sự đồng ý của bên thứ ba.

Số bệnh viện  
(Nếu có)

Số ĐT liên hệ

Số điện thoại

ID Bác sỹ/Y tá
(Số MCRN hoặc NMBI No.)

ID bác sỹ chịu trách nhiệm lâm sàng hoặc  
ID phòng khám (MCRN)

Ngày kiểm  
trat

Chi tiết lâm sàng có liên quan  (vui lòng đánh dấu nếu thích hợp)

OCP/Hormones/HRT         IUCD         Sau mãn kinh         HPV đã chủng ngừa          

Sau nội soi phết tế bào cổ tử cung         Cắt bỏ tử cung một phần/toàn bộ    

Trước/sau cấy ghép          Lọc máu           DES          CD4i       

Chảy máu sau giao hợp         Chảy máu sau mãn kinh            

Vị trí mẫu: Cổ tử cung          Vault (sau cắt bỏ toàn bộ tử cung)          

Lịch sử kiểm tra

Tên phòng xét nghiệm Ngày kiểm tra Kết quả tế bào học Kết quả HPV

Lịch sử điều trị

Tên phòng khám Ngày Thủ thuật Kết quả

Trường hợp còn cổ tử cung, người lấy mẫu phết phải hình dung toàn bộ cổ tử cung và lấy 
mẫu chính xác với vòng quay 5 x 360° của bộ lấy mẫu. Gửi mẫu là xác nhận rằng điều này 
đã được thực hiện.

LMP

Họ sử dụng CHỮ IN HOA khi điền thông tin chi tiết của bạn  

Tên

Tên đệm

Họ khi sinh

Tên thời con gái của mẹ

Địa chỉ bưu điện

Mã định danh sức khỏe 
cá nhân (IHI)

Ngày sinh

Số mẫu tham gia:

Barcode

Báo cáo cuối cùng
Ký tên

Đề xuất của người quản lý

1o 2o

Phương pháp điều trị

Tế bào TZ                           Có                   Không

Ngày nhận tại  
phòng xét nghiệm

Ngày báo cáo

NămNgày Tháng NămNgày Tháng

NămNgày Tháng

NămNgày Tháng

NămNgày Tháng

NămNgày Tháng
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