
   
 
GUIDELINES FOR USE OF 
SAFETYNET LEARNING TOOLS 

TOPIC: Pangangalaga sa Kalusugan 
sa Pag-iwas sa Sakit 
 

 

MGA KASANGKAPAN SA PAGKATUTO 

1. Pahayagan “Pangangalaga sa Kalusugan sa Pagiwas sa Sakit” 
2. Pag-iwas sa sakit para sa Pangangalaga sa Kalusugan –Pagpapatingin 

para sa Pag-iwas sa Sakit 

3. Pangangalaga sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Sakit 

4. Pagpapatingin para sa Pag-iwas sa Sakit para sa Pangangalaga sa Kalusugan --- 
Ang IyongTaunang Checkup 

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

6. Ang Listahan Ko ng mga Bagay na Itatanong sa Doktor 
7. Listahan ng Gamot Ko 

PANGKALAHATANG IMPORMASYON 

Idinisenyo ang Safety Net Learning Tools upang makatulong sa pagbibigay ng 

impormasyon sa ispisipikong paksa at gamitin sa iba’tibang kapaligiran sa para matuto. 

Magagamit ang Learning Tools habang magkaharap na magka-usap, o sa mga maliit o 

malaking grupo. 

Bago simulan ang sesyon para matuto, dapat repasuhin muna ng presenter ang lahat ng 

SafetyNet Learning Tools tungkol sa paksa. Makakukuha ang tagapagsanay ng dagdag na 

material na may mga link sa Artikulo at Pahayagan ng SafetyNet. 

BAGO ANG PAGSASANAY 

Dapat ang presenter ay: 

 Magbigay ng sapat na oras at komportableng lugar para sa para sa pagsasanay at 
talakayan.  

 Ihanda ang anumang kailangang kagamitan, gaya ng laptop at projector. 

 Ihanda rin ang iba pang kailangang kagamitan. I-print o mag-photocopy ng sapat na 
materyal para magkaroon ng sariling kopya ang bawat indibidwal. 

PAGSASANAY 

Ang presenter: 

 Ipinapakita ang slide show. 

 Panguhan ang talakayan tungkol sa nilalaman at hinihimok ang bukas na 
komunikasyon. 

 Repasuhin at talakayin ang impormasyon ng bawat handouts. 

 Magtanong para masiguro kung nauunawaan. 

 May follow-up para sa dagdag na repaso at talakayan kung kailangan. 

 Magbigay ng ilang sesyon ng pagsasanay upang matiyak ang sapat na 
pagkakasakop at pang-unawa sa paksa. 

 



 

 

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. 

http://www.ddssafety.net/health/preventive-health/screening-breast-cancer-get-mammogram
http://www.ddssafety.net/health/preventive-health/screening-breast-cancer-get-mammogram
http://www.dds.ca.gov/DSPT/Trainer/TrainerYear2_4.pdf
http://www.dds.ca.gov/DSPT/Trainer/TrainerYear2_4.pdf
http://www.healthfinder.gov/HealthTopics/Category/doctor-visits/screening-tests/get-screened
http://www.healthfinder.gov/HealthTopics/Category/doctor-visits/screening-tests/get-screened
http://www.healthfinder.gov/HealthTopics/Category/doctor-visits/shotsvaccines/get-important-shots
http://www.healthfinder.gov/HealthTopics/Category/doctor-visits/shotsvaccines/get-important-shots
http://www.ddssafety.net/health/preventive-health/preventive-health-screenings-you-need
http://www.ddssafety.net/health/preventive-health/preventive-health-screenings-you-need


 

*Mga rekomendasyon para sa mga kondisyon na karaniwang sinusuri. 

http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/recommendations.htm, http://www.uptodate.com/contents/high-cholesterol-

and-lipids-hyperlipidemia-beyond-the-basics, and http://annals.org/article.aspx?articleid=740825 

 

Pag-iwas sa sakit para sa Pangangalaga sa Kalusugan –Pagpapatingin 

para sa Pag-iwas sa Sakit  

Sa iyong taunang pagpapatingin makipag-usap sa doktor tungkol  kung anong pagpapatingin sa pag-iwas sa sakit 

ang kinakailangan. Ang mga pagsusuring ito ay nahahanap ang mga problema sa kalusugan bago magkaroon ng 

sintomas ang isang tao. Ang mgapagsusuri ay dapat gawin batay sa edad ng tao, kasarian, kalusugan at kasaysayan 

ng pamilya.  Ang mga sumusunod na mga rekomendasyon ay para sa lahat. Ang doktor ay maaaring 

magrekomenda ng karagdagang mga test na batay sa iyong personal na pakikipagsasapalaran. 

Pagsusuri ng Kalusugan na Inirekomenda batay sa Edad at Kasarian* 
 
EDAD 

INIREKOMENDANG PAGSUSURI BABAE LALAKI 

  6+ Labis na timbang at Labis na Katabaan na pagsusuri at pagpapayo 
 
Mga bata, kabataan, Lalaki at Babae - Isang beses sa isang taon 

X X 

18+  Pagsusuri ng mataas na presyon ng dugo 
 
Lalaki at Babae – Isang beses sa isang taon  

X X 

20+ Pagsusuri  ng Kolesterol 
Lalaki - Edad 35 at pataas, Edad 20 pataas kung nasa mataas na peligro ng sakit sa 
puso. 
Babae – Edad 45 at pataas, Edad 20 pataas kung nasa mataas na peligro ng sakit 
sa puso. 

 
 

X 
 

X 
 

Type 2 diabetes na pagsusuri  
Mga Lalaki at Babae  na patuloy na mataas na presyon ng dugo. 

X X 

21 Kanser sa cervix na pagsusuri  
Babae – Edad 21 hanggang 29 – Isang beses kada 3 taon 
Babae – Edad 30 hanggang 65 – Isang beses kada 3 hanggang 5 taon - Kung gaano 
kadalas ang isang babae makakakuha ng pagsusuri pagkatapos ng 30 ay depende 
sa mga pagsusuri na ginagamit. Makipag-usap sa doktor upang makakuha ng 
rekomendasyon para sa pagsusuri na gagamitin. 

X  

50 
 

Kanser sa suso na pagsusuri 
Babae – Sa edad na 40 magsimulang makipag-usap sa doktor tungkol sa 
panganib. 
Mula sa edad 50 hanggang 74 – Magpa-suri para sa kanser sa suso tuwing 
dalawang taon 

X  

Kanser sa kolon (colorectal) na pagsusuri 
Lalaki at Babae – Edad 50 hanggang 75 – Kung gaano kadalas ang isang tao 
makakakuha ng screen ay depende sa kanilang panganib para sa colorectal na 
kanser at ang uri ng pgsusuri na ginamit. Ang doktor ay gagawa ng 
rekomendasyon tungkol sa mga tamang pagsusuri at kung gaano kadalas ito 
kukunin. 

 
 

X 

 
 

X 
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*Mga rekomendasyon para sa mga kondisyon na karaniwang sinusuri. 

http://www.uspreventiveservicestaskforce.org/recommendations.htm, http://www.uptodate.com/contents/high-cholesterol-

and-lipids-hyperlipidemia-beyond-the-basics, and http://annals.org/article.aspx?articleid=740825 

 

Kanser sa prosrate na pagsusuri 
Lalaki – Edad 50 pataas –Makipag-usap sa doktor tungkol sa mga 
pangangailangan para sa pagsususri ng kanser sa prostate. Ang doktor ay gagawa 
ng rekomendasyon batay sa kadahilanang panganib. 

 X 

65+ Pagsusuri sa Osteoporosis 
Babae – Edad 65 at pataas – Makipag-usap sa doktor tungkol sa dalas ng 
pagsusuri pagkatapos ng edad 65. Gagawa ang doktor ng rekomendasyon batay 
sa kadahilanang panganib. 
Lalalaki – Edad 70 pataas – Ang lalaki ay mas malabo na magkaroon Osteoporosis. 
Ang lalaki na nasa mas mataas na panganib ay maaaring may mababang timbang 
ng katawan o hindi aktibo. 

X X 
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Pangangalaga sa Kalusugan sa Pag-iwas sa Sakit 
 

 
 

Pagpapatingin Taon-taon 

 
Bago ang Pagpapatingin 

 

 
Habang Nagpapatingin 
 
Pagtataanong tungkol sa mga 
Pagsusuri sa Pag-iwas sa Sakit 

 

 
Pagkatapos Magpatingin 

 
Saan Pupunta Marami pang Malaman 

 

Pagpapatingin Taon-taon 

 
Pagsusuri sa Pag-iwas sa Sakit 
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 

para sa mga problema sa kalusugan na ito. 

Maaari kang tumulong na baguhin ito.

Ang pag-iwas sa sakit napangangalaga sa kalusugan ay mahalaga sa pagtulong sa mga tao na 

magkaroon ng mas mahaba at mausog na buhay. Ang pangangalaga ng kalusugan para 

makaiwas sa sakit ay nagsisimula sa isang taunang pagpapatingin. Ang taunang pagpapatingin 

ay nagbibigay sa doktor ng pagkakataon upang makita ang mga problema bago ito magsimula. 

 

Kahit na mabuti ang pakiramdam ng isang tao, dapat pa rin nilang magpatingin sa doktor 

minsan sa isang taon. Kadalasang iniisip ng mga tao na kailangan lamang nilang magpatingin 

sa doktor kung sila ay may-sakit o nasaktan. Kasing halaga rin ang pagpapatingin kahit na 

wala silang karamdaman. 

 
Sa Taunang Pagpapatingin ang doktor ay: 

 
!Repasuhin ang pangkalahatang kalusugan ng tao, 

!Tanungin kung may tanong o alalahanin ang tao,  

!Tanungin tungkol sa pagkain, ehersisyo at kaugalian sa paninigarilyo,  

!Magrekomenda ng mga pagsusuri para iwas sa sakit at pagbabakuna 
 

Tiyakin na ang tao na sinusuportahan mo ay may kilala at pinagkakatiwalaang doktor. Kung 

ang taong sinusuportahan mo ay nangangailangan ng isang bagong doktor, tulungan silang 

mahanap ang isa. Pumunta sa http://www.ddssafety.net/health/doctor-visits/finding-doctor 

para sa kapaki-pakinabang na mga tip sa paghahanap ng isang bagong doktor.
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Bago ang Pagpaptingin 
 

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

 

 

Makipag-usap sa tao at sa kanilang  koponan upang matuto 

nang higit pa tungkol sa anumang alalahanin sa kalusugan. 

Gumugol ng oras at magtanong ng maraming mga 

katanungan. 

  
Tignan ang mga pagbabago sa pag-uugali ng isang tao. 
Halimbawa, kapag ang isang tao ay nanatili ng mas matagal 
kaniyang silid, tumigil ng pagkain, o mukhang pagod o 
magagalitin sa lahat ng oras. Ang mga pagbabagong ito ay 
maaaring maging isang tanda ng isang problema sa kalusugan. 
 

Ang taunang pagpapatingin ay isang pagkakataon upang ang katanungan ng lahat ay 

maitanong at masagot. Basahin ang listahan ng mga katanungan at alalahanin ng taong 

iyong sinusoportahan at ng kanilang koponan para tiyakin na nakuha mo ang LAHAT ng 

mga katanungan. Halimbawa, kung ang tao ay nag-aalala tungkol sa posibilidad ng kanser 

sa balat, MAGTANONG tungkol dito. 

 
 

2. Gumawa ng isang 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, kabilang ang mga bitamina at 

iba pang supplements. 
 

Magbigay ng impormasyon tungkol sa kung kailan, gaano karami at kung bakit iniinom ang 

mga gamot. Tiyakin na alam ng doktor kung ang tao ay: 
 

• may anumang problema sa pag-inom ng mga gamot; 

• o, kung ang gamot ay hindi hiyang sa kanila. 
 

3. Makipag-usap sa tao na sinusuportahan mo tungkol sa pagtatanong sa mga doktor kung 

ano ang maaaring kailangan na pagsusuri para sa pag-iwas sa sakit. 
 

Hinahanap ng mga pagsusuri para sa pag-iwas sa sakit ang mga problema sa 

kalusugan bago ang isang tao ay magkaroon ng sintomas. Kung mas maaga na 

makita ang problema, mas madali itong malulunasan. 

 

http://www.ddssafety.net/health/preventive-health/your-list-questions-ask-doctor
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http://www.ddssafety.net/health/preventive-health/my-medicine-list
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Ang tao na sinusuportahan mo ay may parehong mga problema sa kalusugan, kabilang ang 

diabetes, sakit sa puso at kanser, tulad ng lahat. Gayunpaman, mas malamang na  hindi 

makakuha ng mga pagsusuri para maka-iwas sa sakit  para sa ganitong problema sa 

kalusugan. Maaari kang makatulong na baguhin ito! 

 

Lahat  ng nasa hustong gulay ay dapat na sinusuri kung sobra sa timbang, labis na katabaan, at 

para sa mataas na presyon ng dugo. Ang pangangailangan ng tao para sa mga karagdagang 

preventive test ay batay sa kanilang edad, kasarian, kalusugan at pamilya. Dapat na itanong sa 

doktor ang tungkol sa preventive test para sa : 

 

 

Mataas na Kolesterol Lalaki at Babae 

Type2 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 Health Screening na Inirekomenda ayon sa Edad at 

Kasarian kapag tinatalakay ang pagsusuri para maka-iwas sa sakit  na maaaring 

kinakailangan sa taong sinusoportahan mo: http://www.ddssafety.net/health/preventive-

health/preventive-health-screenings-you-need . Dalhin ito sa taunang pagpapatingin at 

susuriin ito ng doktor. 
 

4. Kausapin ang taong sinusoportahan mo tungkol sa pagtatanong sa doktor kung 

anong bakuna (shots) ang maaaring kinakailangan. 
 

Iba-ibang bakuna para protektahan ang mga tao mula sa 

iba't ibang mga sakit. Para sa makabagong impormasyon 

tungkol sa mga rekomendadong bakuna, pumunta sa  

http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/. 
 

5. . Pag-usapan Kung Ano ang Maasahan sa  

Taunang Pagpapatingin : 
Ipaliwanag sa taong sinusoportahan mo kung  
ano ang mangyayari sa panahon ng pagbisita: 

 

Receptionist 

Una, isang receptionist ang sasalubong sa tao. 

Maaaring hilingin niya sa kaniya na sagutin ang 

ilang mga katanungan sa kalusugan. 
 
 

http://www.cdc.gov/vaccines/schedules/
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Nars 

Susunod, isang nars ay: 

 
• Kukuha ng iyong presyon ng dugo - upang suriin kung mataas ang presyon ng 
dugo. 

 •    Kukuha sa kanilang taas at timbang - upang surii para sa pagiging sobra sa 
timbang o labis na katabaan. 

 
Dadalhin ng nars ang tao sa silid surian ng doktor. 

Doktor 

Susuriin ng doktor ang mga impormasyon tungkol sa mga tao at gagawa ng isang 

pisikal na eksaminasyon. Ang pisikal na eksaminasyon ay para suriin kung may 

palatandaan ng isang problema sa kalusugan. 

 

Ang doktor ay magtanong tungkol sa anumang mga alalahanin. Ito ang panahon para 
sa indibidwal na masagot ang kaniyang mga katanungan. Tiyakin na ang tao ay OK sa 
pagtatanong ng lahat ng katanungan. Maaaring parktisin ito patiuna ng magkasama. 

 

 6. Tanungin ang tao kung anong suporta ang kailangan nila para sa pagpapatingin. 
Nanaisin ng ilang indibidwal na pumunta samahan sila. Maaaring kailangan nila ng  

tulong sa pagtatanong at pagtatala ng nota.Maaaring gusto ng iba na pumuntang mag-

isa sa pagpapatingin. Sa alinmang sitwasyon, tiyakin na handa ang tao. 
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Sa Pagpapatingin 
 

Bigyan ng kopya ang doktor ng mga listahan  
ng tao ng: 

 
1) mga tanong at alalahanin at  

2) gamot. 
 

Tiyaking gawin ang mga sumusunod na bagay: 

 
* Basahin ang listahan ng mga tanong at  

alalahanin. 
 
* Tiyaking ang lahat ng mga katanungan ay naitanong at nasagot sa paraan na 
pareho ninyong naunawaan. 

 
 
Pagsususri para sa Pag-iwas sa mga 
Sakit 
 
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 sa kalusugan na ito. Maaari 

kang tumulong na baguhin ito.

*Repasuhin ang anumang umiiral na mga problema sa kalusugan. Ipaalam sa 

doktor ang anumang pagbabago 

* Basahin ang listahan ng mga gamot. Talakayin ang anumang hirap sa pag-inom 

ng gamot. Sabihin sa doktor kung ang gamot ay walang bisa. Ibahagi kung ikaw 

ay nakakaranas ng anumang mga side effect mula sa gamot. 

*Itanong sa doktor kung ano ang kinakailangan ng tao na mga pagsusuri para 
maka-iwas sa sakit. 

* Itanong sa doktor kung may anumang bakuna o booster shot ang kinakailangan. 
* Itanong sa doktor kung ano ang mga karagdagang mga bagay ang magagawa ng 

tao upang manatiling malusog. Ang doktor ay maaaring magtanong tungkol sa 
pag-eehersisyo ng tao, pagkain at mga gawi sa paninigarilyo. 

 
Tiyaking LAHAT ng mga tanong na ito ay naitanong at nasagot.Gumawa talaan. 

Isulat ang mahalagang impormasyon o magtanong sa doktor upang isulat ito. Humingi 

ng nakasulat na mga tagubilin para sa anumang mga pagbabago sa gamot. 

 
Pagtatanong Tungkol sa mga 
Pagsusuri sa Pag-iwas sa Sakit 
Kung ang doktor ay nagrekomenda ng pagsusuri para maka-iwas sa sakit, siguraduhin 

na ang tao ay  nakakuha ng mga kasagutan sa mga tanong na ito: 

 
* Para sa ano ang pagsusuri? 

* Ano ang maaari kong gawin upang maghanda? Kailan at saan ako 

makakakuha ng pagsusuri ? Kailangan ko bang pumunta na may kasama? 

* Ano ang mangyayari sa habang isinasagawa ang pagsusuri t? Masakit ba ito?     
*Mayroon bang anumang bagay ko dapat malaman tungkol sa pagsusuri? 
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* Maaari ba akong kumain bago ang pagsusuri t? Dapat ko bang inumin ang aking 
gamot? 

* Kailan at mula kanino ko makukuha ang resulta? 

 
Itanong sa doktor kung saan makakuha ng higit pang impormasyon. Muli, magtala at   

kumuha ng nakasulat na mga tagubilin para sa pag-iskedyul ng pagsusuri sa pa-iwas 

sa sakit. 
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Pagkatapos ng Pagpapatingin 

 
 

Ibahagi ang iyong mga tala mula sa pagpapatingin sa taong sinusoportahan mo. Talakayin 

sa tao ang mga sagot ng doktor sa mga katanungan sa listahan. 

 

Kung magrerekomenda ang doktor ng pagsusuri para maka-iwas sa sakit, tulungan ang tao 

na ma-iskedyul ang pagsusuri. Ang ilang mga tao ay maaaring matakot na kumuha ng isang 

partikular na pagsusuri. Maaari mong suportahan ang tao sa pamamagitan ng pagbibigay ng 

impormasyon sa kaniya: 

 
• Higit na maunawaan kung bakit ang pagsusuri ay mahalaga sa kanila. 
• Maging mas kumportable. 
• Malaman kung ano ang aasahan. 

 

 

Pag-usapan ang tungkol sa kung ano ang tulong na kailangan o gusto nila sa panahon ng 

kanilang appointment. Ang isang kasama ay maaaring magbigay ng suporta na 

kinakailangan. 

 
Ang mammogram ay kraniwang  pagsusuri  na ipagagawa ng isang doktor para mag-screen 

para sa kanser sa suso. Mag-click sa http://www.ddssafety.net/health/preventive-

health/screening-breast-cancer-get-mammogram para sa madaling maunawaan na 

impormasyon na maibabahagi sa taong na sinusuportahan mo. 

 
Maraming makukuha on-line na nagbibigay ng kapaki-pakinabang na impormasyon tungkol 

sa iba pang pgsususri sa pag-iwas sa sakit. Ang ilan ay nakalista sa ilalim ng Mga 

Karagdagang Mapagkukunan sa dulo ng artikulong ito, pero marami pang iba. 

 
Tiyakin na ang resulta ng pagsusuri ay ipapaliwanag sa tao sa isang paraan na maunawaan 

niya ito. Maaaring kailanganin mo ang tulong mula sa isang doktor o isang nars. 

 
Magplano para tawagan ang doktor ayon sa 

rekomendasyon nito. Maaaring kasama dito 

ang karagdagang pag-ehersisyo, pagkaroon 

ng mas malusog na diyeta, at pagtigil sa 

paninigarilyo. Para sa karagdagang 

impormasyon sa pagkain ng tama, pagiging 

aktibo at kung paano ihinto ang 

paninigarilyo, pumunta sa 

www.ddssafety.net Gumawa ng mga plano 

upang i-follow-up ang rekomendasyon ng  

 

http://www.ddssafety.net/
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doktor sa www.ddssafety.net 

 
Tandaan na ilagay ang taunang pagpapatingin sa kalendaryo para sa susunod na 

taon! Kritikal ang Preventive napangngalaga sa Kalusugan para tulungan ang mga tao na 

mabuhay ng mas mahaba, mas malusog na buhay. 

 

 

 

Saan Maaaring magpunta Para Matuto ng Higit pa 
 

 

• PreventiveHealthCare:Para sa higit pang Impormasyon sa PreventiveHealthCare 

pumunta sa: http://www.dds.ca.gov/DSPT/Trainer/TrainerYear2_4.pdf. 

•   Magpasuri:http://www.healthfinder.gov/HealthTopics/Category/doctor-

visits/screening-tests/get-screened. 
 

• Magkaroon ng Mahalagang Bakuna 

:http://www.healthfinder.gov/HealthTopics/Category/doctor-visits/shotsvaccines/get-

important-shots. 
 

• SPOTSkinCancer quiz:Kanser sa balat ang pinaka-karaniwang uri ng kanser…at isa sa 

pinaka-naiiwasan.Pumunta sa https://www.aad.org/spot-skin-cancer/spot-skin-cancer-

quiz upang marami pang malaman. 
 

•    TipsforMammographyStaff:Paano Magsilbi sa mga Kababaihang May Kapasan 

nang mas Mahusay:http://www.aahd.us/2009/03/tips-for-mammography-staff-how-

to-serve-women-with-disabilities-more-effectively/.

http://www.ddssafety.net/
http://www.dds.ca.gov/DSPT/Trainer/TrainerYear2_4.pdf
http://www.healthfinder.gov/HealthTopics/Category/doctor-visits/screening-tests/get-screened
http://www.healthfinder.gov/HealthTopics/Category/doctor-visits/screening-tests/get-screened
http://www.healthfinder.gov/HealthTopics/Category/doctor-visits/shotsvaccines/get-important-shots
http://www.healthfinder.gov/HealthTopics/Category/doctor-visits/shotsvaccines/get-important-shots
https://www.aad.org/spot-skin-cancer/spot-skin-cancer-quiz
https://www.aad.org/spot-skin-cancer/spot-skin-cancer-quiz
http://www.aahd.us/2009/03/tips-for-mammography-staff-how-to-
http://www.aahd.us/2009/03/tips-for-mammography-staff-how-to-
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Pagpapatingin para sa Pag-iwas sa Sakit para sa 
Pangangalaga sa Kalusugan --- Ang IyongTaunang 
Checkup 

 
Mag-iskedyul ng pagpapatingin sa iyong 

doktor minsan sa isang taon. Kahit 

pakiramdam na malusog, pumunta sa doktor 

minsan sa isang taon. Tutulungan ka ng 

pagpapatingin at iyong doktor na mahanap at gamutin ang mga problema 

sa kalusugan nang maaga. 

Upang makinabang ng husto sa pagpapatingin, maging handa. 
Magdala ka ng impormasyon na kakailanganin ng doktor. Maaari mong 
hilingin sa taga-suporta mo na tulungan kang maghanda para sa 
pagpapatinin o samahan ka. Gamitin ang impormasyong ito upang 
malaman kung ano ang aasahan sa opisina ng doktor. 

Sa iyong taunang pagpapatingin ang nars ay: 

 Kukunin ang presyon ng iyong dugo - upang suriin ang taas ng 
presyon ng dugo 

 Kukunin ang iyong taas at timbang – upang  malaman kung 
malusog iyong timbang 

Sa pagpapatingin ang doktor ay: 

 Makikipag-usap sa iyo - tungkol sa iyong pangkalahatang 
kalusugan, medikal at kasaysayan ng pamilya 

 Susuriin ang iyong katawan - para sa senyales ng problema sa 
kalusugan 

 Gagawa ng mga rekomendasyon - para sa mga pagsusuri sa pag-
iwas sa sakit at mga bakuna na maaaring kailanganin 

 para sa pag-iwas sa sakit  at mga bakuna na maaaring kailanganin 
 

Magdala ng listahan ng mga gamot na iniinom mo. Dapat kasama sa 
listahan ang: 

 Mga gamot na nireseta ng doktor 

 Mga gamot na nabibili na hindi kailangan ng reseta 

 Mga bitamina at ibang mga supplemento 
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Kailangang malaman ng doktor ano ang iniinom na mga gamot, ilan, kailan 
ang mga ito iniinom.  

Dalhin  ang listahan ng iyong mga tanong at alalahanin. Bago ang 
pagpapatingin, maaaring mong ensayuhin ang mga itatanong kasama ang 
iyong taga-suporta. 

Sa pagpapatingin, siguraduhing naitanong ang lahat. Siguraduhin ding 
naintindihan ang mga sagot ng doktor. 

Huwag matakot makipag-usap sa doktor tungkol sa iyong mga alalahanin. 
Ang trabaho ng doktor ay upang makatulong sa iyo na manatiling malusog. 

Kailangang malaman ng doktor ano ang iniinom na mga gamot, ilan, kailan 
ang mga ito iniinom at bakit iniinom ang mga ito.  

PALAGING itanong ang sumusunod na apat na tanong na ito. 

1. ANO’NG MGA PAGSUSURI PARA SA PAG-IWAS SA SAKIT ANG 
KAILANGAN KO? 

Tumutulong ang mga pagsusuring pag-iwas sa sakit na makita 
ang mga problema nang maaga. Kaya mas madali itong gamutin. 
Magrerekomenda ang doktor ng mga pagsusuri na kinakailangan 
batay sa iyong edad, kasarian at kasaysayan ng kalusugan. Ang 
doktor ay maaaring magrekomenda ng pagsusuri para sa: 
 

 

 Mataas na 
kolesterol 

Lalaki at Babae 

 Type  2 diabetes  Lalaki at Babae 

 Kanser sa bituka  Lalaki at Babae 

 Kanser sa 
prostrate   

Lalaki lang 

 Kanser sa 
Cervix  

Babae Lang  

 Osteoporosis Lalaki at Babae 

 Kanser sa Suso  Babae Lang 

2. ANO’NG URI NG PAGSUSUSURI ITO?  Maaaring magrekomenda 
ang doktor ng pagsusuri para sa pag-iwas sa sakit. Magtanong pa 
upang malaman ang higit pa tungkol sa mga pagsusuri. 
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 Para saan ang pagsusuri? 
 Ano’ng puwede kong gawin upang maghanda? Kailan at saan 

ako bibigyan ng pagsusuri?  
 Kailangan ko bang magdala ng makakasama ko? 
 Anong uri ng pagsusuri ito? Ano ang magiging pakiramdam 

nito? Mayroon pa ba akong dapat na malaman? 
 Puwede ba akong kumain bago ang pagsusuri? Dapat ko bang 

inumin ang mga gamot ko? 
 Kailan at saan ko makukuha ang mga resulta? 

 
Siguraduhing  masuri kayo. Kapag nakuha  na ang mga resulta ng 
pagsusuri, siguraduhin naiintindihan ito. Huwag matakot na tanungin ang 
doktor. 
 

 
3. ANONG MGA BAKUNA SA PAG-IWAS SA SAKIT ANG 

KAILANGAN KO? Tanungin ang doktor kung anong bakuna ang 
kakailanganin mo. Halimbawa, maaaring kailangan mo ng pang 
trangkaso, pulmonya, tetano, o iba pang mga bakuna upang 
matulungan kang manatiling malusog. 
 

4.  ANO PA ANG MAAARI KONG GAWIN UPANG 
MANATILING MALUSOG? Tanungin ang doktor kung 
ano pa ang maaari pang gawin upang manatiling 
malusog. Maaaring tanungin ng doktor kung gaano ka 
kadalas mag-ehersisyo, kung ano ang kinakain mo, o 
kung nagsisigarilyo. Maaaring gumawa ng mga mungkahi 
ang doktor para sa pagbabago na maaari mong gawin 
upang mapabuti ang iyong kalusugan. 
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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! 

 



 

 
Ang Listahan Ko ng mga Bagay na  
Itatanong sa Doktor 

 
Mga tanong ng koponan ko at ako sa doktor: 

 ________________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________________________ 
 

 ________________________________________________________________ 
 

Mga dapat kong laging itanong tungkol sa kalusugan ko: 
 

Kaillangan ko ba ang anuman sa mga          Kailangan ko ba ang anuman sa mga 

pagsusuring ito?      bakuna na ito? 

 
    
 

 

Ano ang magagawa ko upang manatiling  
malusog? 

 

 

 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 prostrate – Lalaki Lang 

 Iba pa______________________ 

 Trangkaso 

 Pulmonya 

 Humuhuning Ubo 

 Tetano 

 Shingles 

 Iba pa______________________ 

 Mag-ehersisyo  nang madalas 

 Kumain nang malusog 

 Itigil ang pagsisigarilyo 

 Iba pa______________________ 



Listahan ng Gamot Ko 
Ilista ang gamot mula sa doktor, bitamina, at ibang iniinom. Isulat lahat. Dalhin ito sa doktor. 
 

Pangalan ng Gamot Ilan ang Iniinom Ilang beses iniinom 

        Sa umaga, umiinom ako ng:   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Sa hapon, umiinom ako ng: 

   

   

   

   

   

   

   

   

Sa gabi, umiinom ako ng: 

   

   

   

   

   

   

   

   

Ibang gamot na hindi iniinom araw-araw: 

   

   

   
 




