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Pangangalaga sa Kalusugan para sa Pag-iwas sa Sakit 
Pagpapatingin para sa Kanser sa Suso – Ang Iyong Mammogram 
Bakit kailangan na magpa-mammogram? 
 

 Ang lahat ng mga kababaihan sa pagitan ng edad na 50 at 74 ay dapat magpa-

mammogram ng isang beses kada dalawang taon. 

 Kung mayroon kang bukol sa suso, maaaring kanser sa suso ito. 

o Ang kanser ay kapag ang mga selula sa suso ay lumalaki sa isang hindi malusog na 

paraan. 

o Ang mga bukol ay maaari ding hindi kanser at hindi nakakapinsala. 

 Ang mammogram ay isang pagsusuri upang maagang mahanap ang kanser sa suso. Mas 

maagang matagpuan ang kanser sa suso, mas madali itong gamutin. 

 Ang kanser sa suso ay isang malubhang karamdaman. Kung mayroon ka nito dapat  kang 

magpagamot. Mas maaga ka magpagamot, mas madali na ito gamutin. 

o Maaaring maligtas ng mammogram ang iyong buhay. 

 Kung mayroon kang kapatid na babae o ina na nagkaroon nang kanser sa suso, maaaring malaki 

ang tsansa na magkaroon ka ng kanser sa suso. 

 Makipag-usap sa iyong doktor tungkol sa posibilidad na magkaroon ng kanser sa suso. 

Para saan ang mammogram? 

 Ang mammogram ay isang X-ray na kumukuha ng litrato ng iyong suso. 

 Titingnan ng doktor ang mga litrato upang makita kung mayroong mga bukol o 

ibang pagbabago sa iyong suso.   

 Mas maaga makita ang kanser sa suso, mas madali itong gamutin. 

 

Kailan at saan ako magpapa-mammogram? 

 Hindi ginagawa ang mammogram sa opisina ng pangunahing 

tagapangangalagang doktor. 

 Papupuntahin ka ng iyong doktor sa isang espesyal na sinanay na X-ray 

technician. 

 Makipag-appointment para sa mammogram. 

Ano ang puwede kong gawin upang maghanda?  

Sa araw ng mammogram huwag maglagay ng deodorant sa iyong kili-kili. Huwag 

maglagay ng losyon o pulbos sa iyong suso. Maaaring lumabo ang litrato ng X-ray ng 

iyong suso. 

 Mas madali ang paghahanda kung magsusuot ng sweater o blusa sa pagsusuri. 

 Siguraduhin na madaling matatanggal ang anumang alahas.  

 AYOS lang na kumain at uminom ng gamot bago ang mammogram. 
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Ano ang mangyayari sa test? 

 Gagawin ng xray technician ang lahat upang tulungan ka na maging 

komportable. Subukang mag-relaks. 

 Kapag dumating ka na para sa mammogram tatanungin ka ng: 

o Kailan at saan huling nagpa-mammogram 

o Kung mayroon sa iyong pamilyana nagkaroon na ng kanser sa suso 

o Kung ikaw ay buntis 

 Papasok sa isang bihisan upang alisin ang pang-itaas at bra para sa X-ray. 

Maaaring hilingin din sa iyo naalisin ang alahas. 

 Bibigyan ka ng gown upang isuot. Nabubuksan ang gown sa harapan. 

 Gumagamit ng technician ang malaki at umiilaw na X-ray para gawin ang 

mammogram. 

 Makikipag-usap sa iyo ang technician sa pamamagitan ng mammogram.Huwag 

matakot na magtanong. Tutulungan ka ng technician namaunawaan kung ano 

ang nangyayari – bawat hakbang. 

 Bago ka pumunta sa appointment, baka gusto mong manood muna ng video ng 

mammogram. Pumunta sa https://www.youtube.com/watch?v=vRlOOTkz9jc  

upang makita ano ang nangyayari habang may pagsusuri. 

Magiging masakit ba ito?  

 Iipitin at uunatin ng umiilaw na X-ray ang suso. Kinakailangan ito upang 

makakuha nang malinaw na litrato ng iyong suso. Kapag inipit na ito, maaari 

itong bahagyang sumakit, ngunit para lamang sa ilang segundo. 

Kailangan ko bang magdala ng kasama? 

 Isang magandang ideya na mayroong susuporta o isa pang babae na 

makakasama mo. Maaari siyang tumulong na ipaliwanag kung ano ang 

mangyayari. Maaari ring makatulong sa iyo sa anumang mga bagay na maaaring 

hilingin sa iyo na gawin. 

 Sabihin sa X-ray technician kung mayroong paraan na matutulungan kang 

maging relaks. 

Kailan at kanino makukuha ang mga resulta? 

 Ang mga resulta ng test ay karaniwang ipapadala sa iyo sa loob ng isa o 

dalawang linggo. Kung wala kang natanggap sa loob ng dalawang linggo, 

tumawag sa doktor. 

 Tiyaking nauunawaan kung ano ang sinabi. Karamihan sa mga kababaihan ang 

nakakatanggap ng sulat na nagsasabing "... ipinapakita ng iyong  pagsusuri na 

walang senyales ng kanser sasuso." Nangangahulugan OK ka! 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vRlOOTkz9jc
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 Maaaring makatanggap ng sulat na nagsasabing dapat ka pang kumuha ng mga 

pagsusuri. Hindi iyon nangangahulugan na may kanser ka. Ibig sabihin nito, nais 

ng doktor na gumawa pa ng isang pang pagsusuri upang matiyak na OK ka. 

 Makipag-usap sa doktor upang makakuha ng higit pang impormasyon tungkol sa 

mga susunod hakbang. Muli, huwag matakot na magtanong. Tungkol ito  sa 

iyong kalusugan! 

 


