
Bilang kalahok:
•  Ang iyong appointment sa isang propesyonal sa 

pangangalagang pangkalusugan ay magtatagal 
nang humigit-kumulang 30 minuto

•  Maaaring isagawa ang pagsasala sa National 
University Cancer Institute, Singapore o sa KK 
Women’s and Children’s Hospital

•  Matatanggap mo ang mga resulta sa loob ng  
2 - 3 linggo matapos ang pagsusuri

•  Ipapaalam sa iyo ng tagapagbigay ng 
pangangalagang pangkalusugan ang susunod na 
hakbang kung kinakailangan

•   Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring 
tingnan ang FAQ para sa mga Kasambahay

Bilang isang employer:
•  Mangyaring tandaan na ang Programang Pagtulong 

sa ating mga Kasambahay ay nagbibigay ng 
pagsasala para sa kanser sa cervix nang walang 
bayad (kabilang ang konsultasyon), gamit ang isang 
pagsusuri sa mapanganib na HPV para sa inyong 
kasambahay

•  Mangyaring tingnan ang inyong insurance policy 
para sa sakop ng mga karagdagang paggamot kung 
kinakailangan (mangyaring tingnan ang FAQ para sa 
mga Employer)

• May dalawang lokasyon para sa pagsusuri:
 -   National University Cancer Institute, Singapore 

(nasa NUH)
 -   KK Women’s and Children’s Hospital

•   Para sa karagdagang impormasyon, mangyaring 
tingnan ang FAQ para sa mga Employer

Mga bagay na dapat malaman

Para saan ang pagsasala?
Pangalagaan mo ang iyong sarili upang mapangalagaan mo ang iyong pamilya.

Ang pagsasala at maagang pagkatuklas ang isa sa pinakamabuting paraan upang 
protektahan mo ang iyong sarili laban sa kanser sa cervix.

May dalawang uri ng mga pagsusuring pagsasala: Pap test at pagsusuri sa mapanganib 
na HPV.

Tinutukoy ng Pap test ang mga pagbabago na maaaring naganap sa cervix. 
Gayunpaman, malalaman ng doktor ayon sa pagsusuri sa mapanganib na HPV kung 
nanganganib kang magkaroon ng kanser sa cervix bago lumitaw ang anumang 
abnormal sa Pap smear.

Karamihan sa mga impeksyon ng HPV ay naikakalat sa pamamagitan ng pagtatalik, ngunit kusang 
inilalabas ng katawan. Gayunpaman, ang nagpapatuloy na mga impeksyon ng HPV ay maaaring 
magdulot ng abnormal na pagdami ng selula ng cervix na humahantong sa kanser sa cervix.6 

Hindi mahalaga kung iisa lang ang iyong nakakatalik sa iyong buong buhay; maaari ka pa ring 
manganib.

Ang Pagtulong sa ating mga Kasambahay ay kauna-unahang programa na pinangangasiwaan ng Samahan 
para sa Colposcopy at Cervical Pathology ng Singapore na nag-aalok ng pagsasala para sa kanser sa cervix nang walang bayad 
para sa 200 banyagang kasambahay sa Singapore. Bukas ang programa sa mga kasambahay na edad 30 - 65 taon.

May pagsasala para sa kanser sa cervix, nang 
walang bayad, para sa mga banyagang kasambahay
Limitado ang mga pagsasala sa mga mauunang darating, hindi maaaring magpareserba
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and Cervical Pathology  
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Pagtulong sa ating  
mga Kasambahay

Ano ang mga sanhi ng kanser sa cervix?
Halos lahat ng kaso ng kanser sa cervix ay dulot ng human papillomavirus (HPV). 
Pagdating ng edad na 50, hindi bababa sa 4 sa 5 babae ang nagka-impeksyon na 
ng HPV nang minsan sa kanilang buhay.3 Ngunit maraming babae ang nag-iisip na 
hindi sila maaapektuhan ng HPV.

Bagama’t may higit sa 100 strain ng HPV, may 14 na may mataas na panganib 
na magdulot ng kanser sa cervix.4,5 Ang pagsusuri sa mapanganib na HPV ay 
naghahanap ng ganitong mga HPV strain bago pa magkaroon ng mga pagbabago 
sa cervix, at bago pa magkaroon ng kanser.

Bakit kanser sa cervix?
Ang kanser sa cervix ay halos ganap na maiiwasan kapag maagang 
natuklasan at magamot.

Sa buong mundo, ang kanser sa cervix ang pang-apat sa 
pinakakaraniwang kanser sa kababaihan,1 at ang pangalawang 
dahilan ng pagkamatay sa Indonesia, India, Myanmar at sa Pilipinas.2

Isang panlipunang inisyatibo ng:

Magpalista para sa programang Pagtulong sa ating mga 
Kasambahay ngayon!
Kung gusto mong maging bahagi ng programang Pagtulong sa ating mga Kasambahay, maaari kang 
magtakda ng appointment sa mga klinika sa pamamagitan ng impormasyon sa ibaba.

Mangyaring banggitin ang “Programang Pagtulong sa ating mga Kasambahay” kapag nagtatakda ng appointment.
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document/acspc-044552.pdf [huling na-access Marso, 2016].

Ang programang Pagtulong sa ating mga Kasambahay ay pinatatakbo ng Samahan para sa Colposcopy at Cervical Pathology ng Singapore, 
sa pakikipagtulungan sa Institute ng Kanser sa Pambansang Unibersidad, Singapore (NCIS), KK na Ospital para sa Kababaihan at mga Bata, 
Humanitarian Organization for Migration Economics at Roche Diagnostics.
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Isang panlipunang inisyatibo ng: Sa pakikipagtulungan sa:

A member of the NUHS

Limitado ang pagsasala sa mga mauunang darating, hindi pwede ang magpareserba.

Cancer Centre
National University Cancer Institute, 
Singapore (NCIS)
NUH Medical Center, Level 10
1 Lower Kent Ridge Road, 119082

Mga oras na bukas:
Lunes hanggang Biyernes: 8:30am hanggang 
5:30pm
Sabado: 8:30am hanggang 12:30pm
(Sarado sa mga araw ng Linggo at mga Pista Opisyal) 

Tel: +65 6773 7888
Email: cancerapptline@nuhs.edu.sg

Kada Huwebes magmula 10:00am - 12:00pm

Mga oras ng klinika para sa Pagtulong sa 
ating mga Kasambahay:

Huling Huwebes ng bawat buwan magmula 2:00pm - 5:00pm

Mga oras ng klinika para sa Pagtulong sa ating 
mga Kasambahay:

Colposcopy Suite
KK Women’s and Children’s Hospital
100 Bukit Timah Road, 229899

Mga oras na bukas:
Lunes hanggang Biyernes, 8:30am hanggang 5:00pm
(Sarado sa mga araw ng Sabado, Linggo at mga Pista Opisyal)

Tel: +65 6394 8803


