KANSER

ALAMIN

ANG KATOTOHANAN.

SA BAGA

LUMABAN

NANG MAY TAMANG
KAALAMAN.

ang #1 na dahilan ng mga kamatayang dulot
ng kanser sa mga Asyanong Amerikano.1

MGA MALING AKALA AT KATOTOHANAN NG KANSER SA BAGA
MALING AKALA

Mga naninigarilyo lamang ang nagkakaroon ng kanser.

KATOTOHANAN

1 sa 3 Asyanong pasyente na may kanser sa baga ay hindi
nanigarilyo kailanman.2

MALING AKALA

Ang kanser sa baga ay hindi karaniwan sa mga babae.

KATOTOHANAN

Bawat taon, mas madami ang mga Asyanong babae na namamatay sa
kanser sa baga kaysa sa kanser sa suso.1

MALING AKALA

May iisang uri lamang ng kanser sa baga.

KATOTOHANAN

Ang kanser sa baga ay hindi iisang uri ng sakit lamang.
Ang paggamot ay magkakaiba depende sa uri ng kanser sa baga.

MALING AKALA

Ang kanser sa baga ay hindi nagagamot.

KATOTOHANAN

Ang mga pagsulong sa mga opsyon sa pagsusuri at paggamot
ay nagbibigay sa mga pasyente na may kanser sa baga ng pag-asa ng
mas mabuting kalalabasan ng paggamot.3,4,5

MGA KARANIWANG SINTOMAS NG KANSER SA BAGA

Patuloy
na pag-ubo

Pag-ubo
na may dugo

Pananakit ng
dibdib

Pagkahingal

Di maipaliwanag
na pagbaba ng timbang

Makipagkita sa inyong doktor kung ang mga sintomas ay nagpapatuloy.Ang pagkakaroon ng mga sintomas na ito ay hindi agad nangangahulugang kayo ay may kanser sa baga.

PAGGAMOT SA STAGE 4 NA KANSER SA BAGA

Kapag kayo ay nasuring positibo sa actionable na mutation,

magtanong tungkol sa mga
targeted na therapy.

SURIIN

ang inyong kanser sa baga
para sa lahat ng mga
karaniwang biomarker.

ALAMIN

ang lahat ng resulta
ng mga pagsusuri sa
biomarker.

GAMUTIN
ayon sa
kumpletong
diagnosis.

Ang mga targeted na therapy ay maaaring
makapagbigay sa inyo ng pinaka-magandang
pagkakataong mabuhay nang mas matagal.3,4,5

Para matuto nang higit pa tungkol sa kanser sa baga, bisitahin ang TreatYourLungCancer.com/fil
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