
3.		Alamin	kung	ano	ang	normal	para	
sa	iyo

	 9		Magpatingin sa tagapagbigay mo ng pangangalaga sa 
kalusugan kung may mapansin kang alinman sa mga 
pagbabago sa suso na ito:

  •  Bukol, matigas na buhol o pangangapal sa loob ng suso o lugar ng 
kili-kili

  •  Pamamaga, pag-init, pamumula o pangingitim ng suso
  •  Pagbabago sa laki o hugis ng suso
  •  Pagkakaroon ng paglubog o pangungulubot ng balat
  •  Makati, makaliskis na masakit o pantal sa utong
  •  Pagpasok ng utong mo o ibang bahagi ng suso
  •  May lumalabas sa utong na biglang nagsimula
  •  Bagong pananakit sa isang lugar na hindi nawawala

1.		Alamin	ang	peligro	mo
	 9  Kausapin ang iyong pamilya upang matutunan ang 

tungkol sa kasaysayan sa kalusugan ng pamilya mo
	 9  Kausapin ang doktor mo tungkol sa personal mong 

peligro na magkaroon ng kanser sa suso

2.		Magpasala
	 9  Tanungin ang doktor mo kung aling mga pagsusuring 

pagsasala ang tama para sa iyo kung nasa mas mataas 
kang peligo

	 9  Magpa-mammogram bawat taon simula sa edad na  
40 kung karaniwan ang peligro mo

	 9  Magpasuri ng suso sa klinika nang hindi bababa sa  
tuwing 3 taon simula sa edad na 20, at bawat taon 
simula sa edad na 40
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4.		Gumawa	ng	mga	pangkalusugang	
pagpili	sa	pamumuhay

	 9		Magpanatili ng malusog na timbang
	 9		Magdagdag ng ehersisyo sa rutina mo
	 9		Limitahin ang pag-inom ng alkohol
	 9		Limitahin ang paggamit ng pang-menopause na hormone
	 9		Magpasuso, kung kaya mo

tagalog



Hindi pareho para sa lahat ng mga kababaihan ang mga 
senyales ng kanser sa suso. Mahalagang malaman kung ano 
ang karaniwang itsura at pakiramdam ng mga suso mo. 
Kung makapansin ka ng anumang pagbabago, magpatingin 
sa iyong tagapagbigay ng pangangalaga sa kalusugan.
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Kasama sa mga pagbabagong dapat iulat ay: 

•  Bukol, matigas na buhol 
o pangangapal sa loob ng 
suso o lugar ng kili-kili

•  Pamamaga, pag-init, 
pamumula o pangingitim 
ng suso

•  Pagbabago sa laki o hugis 
ng suso

•  Pagkakaroon ng paglubog 
o pangungulubot ng balat

•  Makati, makaliskis o 
pantal sa utong

•  Pagpasok ng utong mo o 
ibang bahagi ng suso

•  May lumalabas sa utong 
na biglang nagsimula

•  Bagong pananakit sa isang 
lugar na hindi nawawala


