
Ethinyl Estradiol at
Levonorgestrel
Ang impormasyong ito mula sa Lexicomp®ipinapaliwanag kung ano ang kailangan mong malaman tungkol sa gamot na ito, 

kabilang ang kung para saan ito ginagamit, kung paano ito inumin, mga side effect nito, at kung kailan tatawagan ang iyong 

healthcare provider.

Mga Pangalan ng Brand: US

Afirmelle; Altavera; Amethia; Amethia Lo [DSC]; Amethyst; Ashlyna; Aubra; Aubra EQ; 
Aviane; Ayuna; Balcoltra; Camrese; Camrese Lo; Chateal; Chateal EQ; Daysee; Delyla; 
Dolissale; Enpresse-28; FaLessa; Falmina; Fayosim; Iclevia; Introvale; Jaimiess; Jolessa; 
Kurvelo; Larissia; Lessina; Levonest; Levora 0.15/30 (28); Lillow; LoJaimiess; 
LoSeasonique; Lutera; Marlissa; Myzilra [DSC]; Orsythia; Portia-28; Quartette; 
Quasense [DSC]; Rivelsa; Seasonique; Setlakin; Simpesse; Sronyx; Trivora (28); Twirla; 
Tyblume; Vienva

Mga Pangalan ng Brand: Canada

Alesse 21; Alesse 28; Alysena 21; Alysena 28; Aviane; ESME 21 [DSC]; ESME 28 [DSC]; 
Inndayo; Lutera 21 [DSC]; Lutera 28 [DSC]; Min Ovral 21; Min Ovral 28; Ovima 21; 
Ovima 28; Portia 21; Portia 28; Seasonale; Seasonique; Triquilar 21; Triquilar 28

Babala
Lahat ng produkto:

Ang paninigarilyo ng sigarilyo habang ginagamit ang gamot na ito ay nagpapataas ng pagkakataon ng malubhang puso at

mga epekto na may kaugnayan sa dugo. Ang pagkakataong ito ay tumataas sa edad (pangunahin na mas 

matanda sa 35 taong gulang). Itinataas din ito sa bilang ng mga sigarilyong pinausukan. Mahigpit na pinapayuhan 

na huwag manigarilyo. Huwag gamitin ang gamot na ito kung ikaw ay naninigarilyo at mas matanda
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higit sa 35 taong gulang.

Patch:

Tiyaking alam mo ang iyong body mass index (BMI). Kung hindi mo alam, makipag-usap sa iyong doktor. Kung 

ang iyong BMI ay 25 o higit pa, maaaring hindi rin gumana ang gamot na ito. Huwag gamitin ang gamot na ito 

kung ang iyong BMI ay 30 o higit pa. Ang panganib ng mga pamumuo ng dugo ay maaaring mas mataas na 

may BMI na 30 o higit pa.

Para saan ang gamot na ito?

Ito ay ginagamit upang maiwasan ang pagbubuntis. Kung nabigyan ka ng gamot na ito para sa ibang dahilan, 

makipag-usap sa iyong doktor para sa karagdagang impormasyon.

Ano ang kailangan kong sabihin sa aking doktor BAGO ko inumin ang gamot na 
ito?

Kung ikaw ay allergic sa gamot na ito; anumang bahagi ng gamot na ito; o anumang iba pang gamot, pagkain, o 

sangkap. Sabihin sa iyong doktor ang tungkol sa allergy at kung anong mga senyales ang mayroon ka.

Kung mayroon kang alinman sa mga problemang ito sa kalusugan: Mga namuong dugo, problema sa 

pamumuo ng dugo, kanser sa suso o iba pang kanser kung saan pinalalaki ito ng mga hormone, may 

sakit na mga daluyan ng dugo sa utak o puso, mga problema sa balbula sa puso, sakit sa puso, isang 

partikular na uri ng abnormal tibok ng puso (atrial fibrillation), pananakit ng dibdib na dulot ng ang ina, 

atake sa puso, stroke, mataas na presyon ng dugo, tumor sa atay o iba pang problema sa atay, 

matinding sakit ng ulo o mig raine, o diabetes.

Kung nagkaroon ka ng alinman sa mga problemang ito sa kalusugan: Endometrial cancer, 

cancer sa cervix o vag ina, o pagdurugo ng vag inal kung saan hindi alam ang sanhi.

Kung naging dilaw ka sa panahon ng pagbubuntis o sa paggamit ng estrogen-based o 

hormone contraceptive.

Kung umiinom ka ng ombitasvir, paritaprevir, at ritonavir (may dasabuvir o 
walang).

Kung umiinom ka ng g lecaprevir at pibrentasvir.

Kung ikaw ay buntis o maaaring buntis. Huwag inumin ang gamot na ito kung ikaw ay 

buntis.
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Hindi ito isang listahan ng lahat ng gamot o problema sa kalusugan na nakikipag-ugnayan sa gamot na ito.

Sabihin sa iyong doktor at parmasyutiko ang tungkol sa lahat ng iyong gamot (reseta o OTC, mga natural na 

produkto, bitamina) at mga problema sa kalusugan. Dapat mong suriin upang matiyak na ligtas para sa iyo na 

inumin ang gamot na ito kasama ng lahat ng iyong mga gamot at problema sa kalusugan. Huwag simulan, 

ihinto, o baguhin ang dosis ng anumang gamot nang hindi nagpapasuri sa iyong doktor.

Ano ang ilang bagay na kailangan kong malaman o gawin habang iniinom ko ang 
gamot na ito?

Sabihin sa lahat ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan na iniinom mo ang gamot na ito. 

Kabilang dito ang iyong mga doktor, nars, parmasyutiko, at dentista. Maaaring kailangang ihinto ang gamot na ito 

bago ang ilang uri ng operasyon gaya ng sinabi sa iyo ng iyong doktor. Kung itinigil ang gamot na ito, sasabihin sa 

iyo ng iyong doktor kung kailan magsisimulang uminom muli ng gamot na ito pagkatapos ng iyong operasyon o 

pamamaraan.

Ang gamot na ito ay maaaring magpataas ng pagkakataon ng mga namuong dugo, isang stroke, o isang atake sa puso. 

Makipag-usap sa doktor.

Makipag-usap sa iyong doktor kung kakailanganin mong tumahimik ng mahabang panahon tulad ng mahabang 

biyahe, bedrest pagkatapos ng operasyon, o sakit. Ang hindi paggalaw sa mahabang panahon ay maaaring tumaas 

ang iyong pagkakataon na mamuo ng dugo.

Kung mayroon kang mataas na asukal sa dugo (diabetes), makipag-usap sa iyong doktor. Ang gamot na ito ay maaaring magpataas 

ng asukal sa dugo.

Suriin ang iyong asukal sa dugo gaya ng sinabi sa iyo ng iyong doktor.

Sabihin sa iyong doktor kung mayroon kang mga palatandaan ng mataas na asukal sa dugo tulad ng 

pagkalito, pakiramdam ng inaantok, higit na pagkauhaw, mas gutom, mas madalas na pag-ihi, namumula, 

mabilis na paghinga, o hininga na parang prutas.

Ang mataas na presyon ng dugo ay nangyari sa mga gamot na tulad nito. Ipasuri ang 
iyong presyon ng dugo gaya ng sinabi sa iyo ng iyong doktor.

Ipasuri ang blood work gaya ng sinabi sa iyo ng doktor. Makipag-usap sa 
doktor.

Siguraduhing magkaroon ng regular na pagsusuri sa suso at gynecology check-up. Gagawin mo rin
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kailangang gumawa ng mga pagsusuri sa sarili sa dibdib gaya ng sinabi sa iyo.

Ang gamot na ito ay maaaring makaapekto sa ilang mga pagsubok sa lab. Sabihin sa lahat ng iyong tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan at 

mga manggagawa sa laboratoryo na iniinom mo ang gamot na ito.

Ang ilang partikular na gamot, herbal na produkto, o problema sa kalusugan ay maaaring maging sanhi ng 

hormonal-based na birth control na hindi rin gumana. Tiyaking alam ng iyong doktor ang lahat ng iyong 

mga gamot at problema sa kalusugan. Kakailanganin mong tingnan kung kailangan mo ring gumamit ng 

nonhormone form ng birth control tulad ng condom.

Kung ikaw ay allergic sa tartrazine (FD&C Yellow No. 5), makipag-usap sa iyong doktor. Ang ilang 

mga produkto ay may tartrazine.

Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng mataas na kolesterol at mag-trig ng mga antas ng lyceride. Makipag-usap sa 

doktor.

Hindi pinipigilan ng gamot na ito ang pagkalat ng mga sakit tulad ng HIV o hepatitis na naipapasa 

sa pakikipagtalik. Huwag makipagtalik nang hindi gumagamit ng latex o polyurethane condom. 

Kung mayroon kang mga katanungan, makipag-usap sa iyong doktor.

Ang posibilidad na magkaroon ng cervical cancer ay maaaring mas mataas sa mga taong kumukuha ng hormonal-

based birth control. Gayunpaman, ito ay maaaring dahil sa iba pang mga kadahilanan. Kung mayroon kang mga 

katanungan, makipag-usap sa doktor.

Ang ilang mga pag-aaral ay nagpakita na ang panganib ng kanser sa suso ay tumaas kapag kumukuha ng hormonal-based na 

birth control sa loob ng mahabang panahon. Gayunpaman, ang ibang mga pag-aaral ay hindi nagpakita ng panganib na ito. 

Kung mayroon kang mga katanungan, makipag-usap sa doktor.

Huwag gamitin sa mga bata na hindi pa nagkaroon ng unang regla.

Kung mayroon kang anumang mga palatandaan ng pagbubuntis o kung mayroon kang positibong pagsusuri sa pagbubuntis, 

tawagan kaagad ang iyong doktor.

Sabihin sa iyong doktor kung ikaw ay nagpapasuso. Kakailanganin mong pag-usapan ang anumang mga panganib sa 

iyong sanggol.
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Ano ang ilang mga side effect na kailangan kong tawagan kaagad 
ang aking doktor?
BABALA/BABALA:Kahit na ito ay maaaring bihira, ang ilang mga tao ay maaaring magkaroon ng napakasama at kung 

minsan ay nakamamatay na mga epekto kapag umiinom ng gamot . Sabihin sa iyong doktor o humingi kaagad ng 

medikal na tulong kung mayroon kang alinman sa mga sumusunod na palatandaan o sintomas na maaaring nauugnay 

sa isang napakasamang epekto:

Mga palatandaan ng isang reaksiyong allerg ic, tulad ng pantal; pantal; nangangati ; pula, namamaga, 

paltos, o pagbabalat ng balat na may lagnat o walang lagnat; paghinga ; paninikip sa dibdib o 

lalamunan; problema sa paghinga, paglunok, o pagsasalita; hindi pangkaraniwang pamamaos; o 

pamamaga ng bibig, mukha, labi, dila, o lalamunan.

Mga palatandaan ng mga problema sa atay tulad ng maitim na ihi, pakiramdam ng pagod, hindi nagugutom, 

sumasakit ang tiyan o pananakit ng tiyan, madilim na dumi, pagsusuka, o dilaw na balat o mata.

Mga palatandaan ng mga problema sa gallbladder tulad ng pananakit sa kanang bahagi ng tiyan sa itaas, kanang 

bahagi ng balikat, o sa pagitan ng mga talim ng balikat; pagbabago sa dumi; maitim na ihi o dilaw na balat o mata; 

o lagnat na may panginginig.

Mga palatandaan ng mataas na presyon ng dugo tulad ng napakasamang sakit ng ulo o pagkahilo, pagkahilo, o 

pagbabago sa paningin.

Panghihina sa 1 bahagi ng katawan, problema sa pagsasalita o pag-iisip, pagbabago ng 

balanse, paglaylay sa isang bahagi ng mukha, o panlalabo ng paningin.

Depression o iba pang mga pagbabago sa mood.

Isang bukol sa dibdib, pananakit o pananakit ng dibdib, o paglabas ng utong.

Pangangati o discharge ng vag inal.

Pagdurugo o pagdurugo ng vag na napakasama o hindi nawawala.

Mga pagbabago o pagkawala ng paningin, namumungay na mga mata, o pagbabago sa pakiramdam ng mga contact lens.

Ang gamot na ito ay maaaring maging sanhi ng pamamaga o pagpapanatili ng likido sa iyong katawan. Sabihin sa iyong doktor kung 

mayroon kang pamamaga, pagtaas ng timbang, o problema sa paghinga.

Tawagan kaagad ang iyong doktor kung mayroon kang mga palatandaan ng namuong dugo tulad ng 

pananakit ng dibdib o presyon; pag-ubo ng dugo; kinakapos na paghinga; pamamaga, init, pamamanhid, 

pagbabago ng kulay, o pananakit ng binti o braso; o problema sa pagsasalita o
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paglunok .

Ano ang ilang iba pang mga side effect ng gamot na ito?
Lahat ng gamot ay maaaring magdulot ng mga side effect. Gayunpaman, maraming mga tao ang walang side effect o 

mayroon lamang menor de edad na epekto. Tawagan ang iyong doktor o humingi ng medikal na tulong kung alinman sa 

mga side effect na ito o anumang iba pang side effect ay nakakaabala sa iyo o hindi nawawala:

Mga tablet at chewable na tablet:

Feeling more or less hung ry.

Pagkahilo o sakit ng ulo.

Pagtaas o pagbaba ng timbang.

Sumasakit ang tiyan o pagsusuka.

Pag-cramp ng tiyan.

Namumulaklak .

Pinalaki ang mga suso.

Malambot na mga suso.

Mga pagbabago sa panahon (regla). Kabilang dito ang spotting o pagdurugo sa pagitan ng mga 

cycle.

Sakit sa likod.

Ang gamot na ito ay maaaring magdulot ng maitim na patak ng balat sa iyong mukha. Iwasan ang araw, 

sunlamp, at tanning bed. Gumamit ng sunscreen at magsuot ng damit at eyewear na nagpoprotekta sa iyo 

mula sa araw.

Patch:

Iritasyon kung saan ginagamit ang gamot na ito.

Sakit ng ulo.

Dagdag timbang.

Pag-cramp ng tiyan.
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Masakit ang tiyan.

Ito ay hindi lahat ng mga side effect na maaaring mangyari. Kung mayroon kang mga katanungan tungkol sa mga side effect, 

tawagan ang iyong doktor. Tawagan ang iyong doktor para sa medikal na payo tungkol sa mga side effect.

Maaari kang mag-ulat ng mga side effect sa iyong pambansang ahensya ng kalusugan.

Maaari kang mag-ulat ng mga side effect sa FDA sa 1-800-332-1088. Maaari ka ring mag-ulat ng 

mga side effect sahttps://www.fda.gov/medwatch.

Paano pinakamahusay na inumin ang gamot na ito?

Gamitin ang gamot na ito ayon sa utos ng iyong doktor. Basahin ang lahat ng impormasyong ibinigay sa iyo. Sundin nang 

mabuti ang lahat ng mga tagubilin.

Lahat ng produkto:

Huwag laktawan ang mga dosis, kahit na hindi ka madalas makipagtalik.

Pagkatapos simulan ang gamot na ito, maaaring kailanganin mong gumamit ng non-hormone na uri ng birth 

control tulad ng condom upang maiwasan ang pagbubuntis nang ilang panahon. Sundin kung ano ang sinabi sa iyo 

ng iyong doktor na gawin tungkol sa paggamit ng isang non-hormone na uri ng birth control.

Mga tablet:

Dalhin kasama o walang pagkain. Dalhin kasama ng pagkain kung ito ay nagdudulot ng sakit sa tiyan.

Mga chewable na tablet:

Nguya at lunukin ng isang buong baso ng tubig o lunukin ang tablet nang buo.

Kumuha ng walang laman ang tiyan.

Mga tablet at chewable na tablet:

Inumin ang gamot na ito sa parehong oras ng araw.

Kung umiinom ka rin ng colesevelam, inumin ito nang hindi bababa sa 4 na oras bago o pagkatapos mong inumin ang 

gamot na ito.

Kung ikaw ay sumuka o nagtatae, ang gamot na ito ay maaaring hindi gumana nang maayos upang maiwasan
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pagbubuntis. Gumamit ng karagdagang paraan ng birth control, tulad ng condom, hanggang sa magpatingin 

ka sa iyong doktor.

Kung ang iyong buwanang cycle ay 28 araw at hindi ka makakaranas ng 2 sunod-sunod na regla, 

kumuha ng pregnancy test bago magsimula ng bagong dosing cycle.

Kung mayroon kang cycle na mas mahaba sa 91 araw at hindi ka na regla, kumuha ng 

pregnancy test bago magsimula ng bagong dosing cycle.

Patch:

Maglagay ng patch minsan sa isang linggo sa loob ng 3 linggo. Ilagay ito sa parehong araw bawat linggo. Huwag 

gumamit ng patch sa 4ikalinggo.

Maglagay ng patch sa malinis, tuyo, malusog na balat sa puwit, tiyan, o itaas na likod.

Ilipat ang site sa bawat patch.

Huwag ilagay sa dibdib.

Huwag ilagay ang patch sa waistline o sa ilalim ng strap ng bra.

Huwag ilagay sa balat na inis o nasira. Huwag ilagay sa isang lugar na may mga tupi ng 
balat o balat na mapupuksa ng masikip na damit.

Huwag gumamit ng mga patch na pinutol o hindi tama ang hitsura.

Huwag gumamit ng mga pandikit o pambalot upang hawakan ang patch sa lugar.

Huwag ilagay sa balat kung saan kakagamit lang ng mga cream, langis, lotion, pulbos, o iba pang 

mga produkto ng balat. Maaaring hindi rin dumikit ang patch.

Huwag maglagay ng higit sa 1 patch sa isang pagkakataon.

Kung lumampas ka ng 2 sunod-sunod na regla, kumuha ng pregnancy test bago magsimula ng bagong 

dosing cycle.

Kung ang gamot na ito ay hindi ginamit sa tamang paraan at napalampas ang 1 buwanang regla, 

kumuha ng pregnancy test.

Kung lumalangoy ka o madalas na nadikit sa tubig, maaaring hindi rin dumikit ang patch. Makipag-usap 

sa iyong doktor kung ikaw ay isang manlalangoy o madalas kang nakikipag-ugnayan sa tubig nang higit 

sa 30 minuto.
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Kung lumuwag ang patch sa mga gilid, pindutin nang mahigpit ang mga gilid.

Ilagay ang parehong patch sa parehong lugar kung ito ay bumagsak at nawala nang wala pang 24 

na oras.

Maglagay ng bagong patch kung ang patch na ginagamit ay hindi na malagkit o kung ito ay dumidikit 

sa sarili nito o sa ibang ibabaw.

Kung ang isang patch ay nawala nang higit sa 1 araw, maaaring hindi ka maprotektahan mula sa 

pagbubuntis. Maglagay ng bagong patch para magsimula ng bagong 4 na linggong cycle. Gumamit ng 

ibang uri ng birth control tulad ng condom sa unang linggo ng bagong cycle.

Ano ang gagawin ko kung makaligtaan ako ng isang dosis?

Kung napalampas ang isang dosis, suriin ang insert ng package o tawagan ang doktor upang malaman kung ano ang gagawin. 

Kung ginagamit ang gamot na ito upang maiwasan ang pagbubuntis, ang isa pang paraan ng birth control ay maaaring 

kailanganing gumamit ng ilang panahon upang maiwasan ang pagbubuntis.

Paano ko iimbak at/o itatapon ang gamot na ito?
Mga tablet at chewable na tablet:

Mag-imbak sa temperatura ng silid na protektado mula sa liwanag. Mag-imbak sa isang tuyo na lugar. Huwag 

mag-imbak sa banyo.

Mga chewable na tablet:

Protektahan mula sa init.

Patch:

Mag-imbak sa temperatura ng silid. Huwag palamigin o i-freeze.

Itabi sa pouch hanggang handa nang gamitin.

Pagkatapos mong tanggalin ang isang patch ng balat, siguraduhing tiklupin ang malagkit na gilid ng patch sa 

isa't isa. Itapon ang mga ginamit na patch kung saan hindi mapupuntahan ng mga bata at alagang hayop.

Lahat ng produkto:
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Itago ang lahat ng gamot sa isang ligtas na lugar. Panatilihin ang lahat ng gamot sa hindi maaabot ng mga bata at alagang hayop.

Itapon ang mga hindi nagamit o expired na gamot s. Huwag mag-flush sa banyo o magbuhos ng drain maliban 

kung sasabihin sa iyo na gawin ito. Tingnan sa iyong parmasyutiko kung mayroon kang mga tanong tungkol sa 

pinakamahusay na paraan upang itapon ang mga gamot. Maaaring mayroong drug take-back na programa sa 

iyong lugar.

Pangkalahatang mga katotohanan sa droga

Kung ang iyong mga sintomas o problema sa kalusugan ay hindi bumuti o kung lumala ang mga ito, tawagan 

ang iyong doktor.

Huwag ibahagi ang iyong mga gamot sa iba at huwag uminom ng mga gamot ng sinuman.

Ang ilang mga gamot ay maaaring may ibang leaflet ng impormasyon ng pasyente. Kung mayroon kang anumang mga katanungan 

tungkol sa gamot na ito, mangyaring makipag-usap sa iyong doktor, nars, parmasyutiko, o iba pang tagapagbigay ng 

pangangalagang pangkalusugan.

Ang ilang mga gamot ay maaaring may ibang leaflet ng impormasyon ng pasyente. Tingnan sa iyong parmasyutiko. Kung 

mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa gamot na ito, mangyaring makipag-usap sa iyong doktor, nars, 

parmasyutiko, o iba pang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan.

Kung sa tingin mo ay nagkaroon ng labis na dosis, tawagan ang iyong poison control center o kumuha 

kaagad ng pangangalagang medikal. Maging handa na sabihin o ipakita kung ano ang kinuha, magkano, at 

kailan ito nangyari.

Paggamit at Disclaimer ng Impormasyon ng Consumer
Ang pangkalahatang impormasyong ito ay isang limitadong buod ng diagnosis, paggamot, at/o impormasyon ng 

gamot. Hindi ito nilalayong maging komprehensibo at dapat gamitin bilang isang tool upang matulungan ang user na 

maunawaan at/o masuri ang mga potensyal na opsyon sa diagnostic at paggamot. HINDI nito kasama ang lahat ng 

impormasyon tungkol sa mga kondisyon, paggamot, gamot, side effect, o mga panganib na maaaring ilapat sa isang 

partikular na pasyente. Ito ay hindi nilayon na maging medikal na payo o isang kahalili para sa medikal na payo, 

diagnosis, o paggamot ng isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan batay sa pagsusuri at pagtatasa ng 

tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan sa mga partikular at natatanging kalagayan ng isang pasyente. 

Dapat makipag-usap ang mga pasyente sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan para sa 

kumpletong impormasyon tungkol sa kanilang kalusugan, mga katanungang medikal, at mga opsyon sa paggamot,

Ethinyl Estradiol at Levonorgestrel 10/11



kabilang ang anumang mga panganib o benepisyo tungkol sa paggamit ng mga gamot. Ang impormasyong ito ay hindi 

nag-eendorso ng anumang paggamot o mga gamot bilang ligtas, epektibo, o inaprubahan para sa paggamot sa isang 

partikular na pasyente. Itinatanggi ng UpToDate, Inc. at ng mga kaakibat nito ang anumang warranty o pananagutan na 

nauugnay sa impormasyong ito o sa paggamit nito. Ang paggamit ng impormasyong ito ay pinamamahalaan ng Mga 

Tuntunin ng Paggamit, na makukuha sa

https://www.wolterskluwer.com/en/know/clinical-effectiveness-terms.

Petsa ng Huling Sinuri
2022-01-20

Copyright
© 2022 UpToDate, Inc. at mga kaakibat nito at/o mga tagapaglisensya. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Kung mayroon kang anumang mga katanungan, makipag-ugnayan nang direkta sa isang miyembro ng iyong pangkat ng 

pangangalagang pangkalusugan. Kung ikaw ay isang pasyente sa MSK at kailangan mong makipag-ugnayan sa isang provider 

pagkalipas ng 5:00 pm, sa katapusan ng linggo, o sa isang holiday, tumawag sa 212-639-2000.

Para sa higit pang mga mapagkukunan, bisitahin angwww.mskcc.org/peupang maghanap sa aming virtual library.

Eth inyl Estradiol at Levonorg estrel - Huling na-update noong Abr il 18, 2022 Ang lahat ng 

mga ito ay pagmamay-ari at nakareserba ng Memor ial Sloan Ketter ing Cancer Center
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