
 

 

Pangangalaga sa Kalusugan sa Pag-
iwas sa Sakit 

– Taunang Pagpapatingin 
 

Mga dapat Gawin Bago, Habang at  

Pagkatapos ng Pagpapatingin 
 

Ang Pangangalaga sa Kalusugun sa pag-iwas sa sakit ay 
kritikal sa pagtulong sa tao na mabuhay ng mas mahaba at 
mas malusog.Nagsisimula ang  Pangangalaga sa 
Kalusugun sa pag-iwas sa sakit sa taunang pagpapatingin. 
Binibigyanng pagkakataon ng taunang pagpapatingin  ang 
ang doktor upang mahanap angmgaproblemabago 
itomagsimula. 

 
Kahit namalusog ang pakiramdamng isangtao, dapat pa rin 
silang magpatingin sadoktor kahit minsan sa isangtaon. 
Kadalasan tingin ng mga tao nakailangan lang nila 
magpatinginsadoktor kung sila ay may sakit o nasugatan. 
Mahalaga rin ito na bumisita sa doktor kapag maayos ang 
pakiramdam nila. 
. 
Sa taunangnpagpapatingin, ang doktor ay: 

 Rerepasuhin ang kabuuangkalusugan ng isang 
tao, 

 Sasagutin ang mga tanong o alalahanin, 

 Magtatanongtungkol sa pagkain,ehersisyo at 

paninigarilyo,at 

 Magrekomenda ng mga pang-iwas sa sakit na 
pagsusuri at mga bakuna. 

 
Tiyakin na ang taong sinusuportahanmo ay may doktor 
naalam at pinagkakatiwalaan nila. Kung 
angtaongsinusuportahanmo ay nangangailangan ng 
bagongdoktor, tulungan silang makahanap.Pumunta sa 
http://www.ddssafety.net/health/doctor-visits/finding-
doctor para sa tip namakakatulong sa paghahanap ng 
bagong doktor. 

 

 
 

 
 
http://www.ddssafety.net/health/doctor-visits/finding-
doctorpara sa tip 
namakakatulongsapaghahanapngbagong doktor. 

 

Mga dapat Gawin Bago ang Pagpapatingin 
 

Bumuo ng listahan ng mga tanong at alalahanin para sa 
doktor: http://www.ddssafety.net/health/preventive-
health/your-list-questions-ask-doctor. 

Makipag-usap sa mga tao at mga kasama nila 
upang matuto nang higit pa tungkol sa anumang 
mga alalahanin sa kalusugan. Gumugol ng oras 
at magtanong ng maraming katanungan. 
Magdagdag ng anumang mga pagbabago sa 
pag-uugali na maaaring maging alalahanin sa 
listahan. 

 
Gumawa ng listahan ng mga gamot para sa tao 
http://www.ddssafety.net/health/preventive-health/my-
medicine-list. 

Isama ang lahat ng mga gamot na iniinom ng tao. 
Isama ang mga bitamina at iba pang mga 
suplemento. 
 

Makipag-usap sa taong sinusuportahan mo tungkol sa 
pagtatanong sa mgadoktor kung anong preventive test ang 
maaaring kailangan. 

Angmga preventive testay tumitingin sa problema 
sa kalusugan bago magkaroon ng sintomas ang 
isang tao. Mas maagang makita ang problema 
sakalusugan, mas madali itong gamutin 
http://www.ddssafety.net/health/preventive-
health/preventive-health-screenings-you-need. 

 
Makipag-usap sa taong sinusuportahan mo tungkol sa 
pagtatanong sa doktor kung anong mga bakuna (shot) ang 
maaaring kailanganin. 

Nagpoprotekta ang iba't ibang mga bakuna sa mga tao 
mula sa iba'ti bang mga sakit. Para sa up-to-date na 
impormasyon sa mga rekomendadong bakuna, 
pumunta sa http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/.  
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Makipag-usapTungkol sa kung Ano ang 
AasahansaTaunang Pagpapatingin 
Ipaliwanag sa taong sinusuportahan mo kung ano 
ang mga  
mangyayari sa panahon ng pagbisita: 
 
Nars 
Kukunin ng nars ang kanilang presyon ng dugo (upang 
tignanan ang kanilang mataas na presyon ng dugo)at 
kukunin ang kanilang taas at timbang (upang tingnan ang 
pagiging  labis sa timbang o labis nakatabaan).Maaari din 
magtanong ang nars ngtanong sakalusugan. 
 
Doktor 
Magsasagawa ng pisikal na eksamen. .Anglayunin ay upang 
tignan ang mga palatandaan ng problemasakalusugan. 
Angdoktor ay magtatanong tungkol sa anumang 
mgaalalahanin.Ito ang panahon para sa indibidwal na 
masagot ang mgakatanungan. Tiyakin na angta o ay OK 
lang na tanungin ng mga katanungan. Baka gusto ninyong 
sama-samang ensayuhin itong magkasama ng mas maaga 
 
Tanungin ang tao kung anong suporta ang kakailanganin 
nila sa pagpapatingin. Nais ng ilang mga indibidwal 
namagpasama upang makatulong na magtanong at 
magsulat. Gusto naman ng iba na magpa-patingin mag-
isa.Sa lahat ngmga sitwasyon, siguruhin na angtao ay 
handa. 
 
Sa Pagpapatingin 
Bigyanngmgakopyaangdoktorngmgalistahanng
mgatanong at alalahaninngtao,at mga gamot. 
Tiyakinna LAHAT ay maitanong at 
masagot.Magsulat. Isulat ang mahahalagang 
impormasyon o sabihin sadoktor  na isulat ito. Humingi ng 
mga nakasulat na mga tagubilin para sa anumang 
mgapagbabago sa gamot. 
 
Tiyakin na ang mga katanungan tungkol sa pagsusuri 
para maka-iwas sa sakit ay mai-tanong.Ang mga tao na 
sinusuportahan mo ay mayroon ding parehong problema sa 
kalusugan, kabilang ang diyabetis, sakit sa puso at kanser, 
katulad ng iba. Gayunpaman, ang mga ito ay mas malabo na 
makakuha ng pagsusuri para maka-iwas sa sakit para sa 
mga problema sakalusugan na ito. Maaari kang tumulong 
nabaguhin ito. 
 
Pagkataposng Pagpapatingin 
Ibahagiangiyongmg isinulat mula sa pagpapatingin sa 
taong sinusuportahan mo. Pumunta sa mga sagot ng 
doktor sa mga katanungansalistahan. Gumawa ng mg 
planoparasa follow-up. Tiyakin na ang mgatao ay 
makakuha ng pagsusuri para sa pag-iwas sa sakit  gaya 
ng nirekomenda. 

Ano ang Mammogram? 
Ang mammogram ay isang pagsususri na iniuutos ng 
doktor upang ma-screen sa kanser sa suso. Pumunta   
sahttp://www.ddssafety.net/health/preventive-
health/screening-breast-cancer-get-mammogram 
para sa madaling maunawaanng impormasyon upang 
magbahagi sa tao na sinusuportahan mo. 
 

Makipag-usap sa tao tungkol sa mga resulta ng test. 
Maaaring kailangan mo humingi ng tulong, alinman sa 
mulasadoktor o isang panrehiyong sentrong nars. 
Magbigay ng suporta sa mga susunod na hakbang 
kapag kinakailangan.Tandaan nailagay ang 
taunang pagpapatingin  sa kalendaryo para 
sasusunod na taon! 
 

Saan Ako maaaring Pumunta upang matuto ng 
Higit pa? 
 

Pangangalaga sa Kalusugan sa Pag-iwas sa 
Sakit:   
http://www.dds.ca.gov/DSPT/Trainer/TrainerYear2_4.
pdf 
 

Magpasuri:http://www.healthfinder.gov/HealthTopics
/Category/doctor-visits/screening-tests/get-screened 
 

Magpa-ineksyon ng Mahalagang 
Bakuna:http://www.healthfinder.gov/HealthTopics/Ca
tegory/doctor-visits/shotsvaccines/get-important-shots 

 

 

Pangangalaga sa Kalusugan sa Pag-
iwas sa Sakit - pagpapatuloy 
 

Mga Rekomendadong Pagsusuri sa Pag-
iwas sa Sakit 
 

Lahat ng may sapat na gulang ay dapat na suriin 
taon-taon para sa pagiging sobra sa timbang, 
labis na katabaan, at mataas na presyon ng dugo. 
Ang pangangailangan para sa karagdagang 
pagsususri sa pag-iwas sa sakit para sa anumang 
problema sa kalusugan batay sa edad, kasarian, 
kalusugan at kasaysayan ng pamilya ng tao: 

Mataas na Kolesterol Lalaki at Babae 

Type 2 diabetes Lalaki at Babae 

Kanser sa kolon Lalaki at Babae 

Kanser sa suso Babae Lang 

Kanser sa cervix Babae Lang 

Osteoporosis Lalaki at Babae 

Kanser sa prostate  Lalaki Lang 

 

Gamitin ang kumpletong Mga Pagsusuri sa Kalusugan  
Rekomendado ayon sa Edad at Kasarian sa 
(http://www.ddssafety.net/health/preventive-
health/preventive-health-screenings-you-need) na tsart 
kapag tinatalakay ang mga preventive test na maaaring 
kakailanganin sa taong  sinusuportahan mo. Dalhin ito sa 

taunang pagpapatingin at susuriin ito kasama ang doktor. 
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