
א פראגראם פון די דעפארטמענט אוו העלט

באקומט 
די פאקטן 

איבער 

אונטערזוכן פאר 
קאלארעקטעל 

קענסער אינדערהיים 
!FIT איז גרינג מיט

נישט געדעקט?
די ניו יארק סטעיט קענסער סערוויסעס 

 (Cancer Services Program, פראגראם
(CSP טוט פארשלאגן אומזיסטע 

קאלארעקטעל קענסער סקרינינג פאר 
בארעכטיגטע, אומגעדעקטע ניו יארק סטעיט 

איינוואוינער.

אייער לאקאלע CSP איז:

אויב איר זענט 45 יאר און עלטער 
זאלט איר זיך אונטערזוכן פאר 

קאלארעקטעל קענסער.

פרעגט אייער העלט קעיר פראוויידער 
וועגן קאלארעקטעל קענסער 

אונטערזוכונג און אויב FIT איז די 
ריכטיגע טעסט פאר אייך!
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 איר קענט אויך רופן
1-866-442-2262 

 צו טרעפן א פראגראם נעבן אייך.

אויב אומגעדעקט, טראכט וועגן זיך 
איינשרייבן אין א העלט פלאן דורך די ניו יארק 

 סטעיט פון העלט. 
פאר מער אינפארמאציע רופט די הילף 

ליניע אויף 855.355.5777 אדער באזוכט: 
nystateofhealth.ny.gov

FIT



  הָאט איר געוואוסט?  
קאלארעקטעל קענסער )אויךבאקאנט   •

אלץ קאלאן קענסער( איז די #2 סיבה פון 
קענסער טויט, אבער מיט רעגלמעסיגע 

אונטערזוכן, מוז עס נישט זיין.

סקרינינג טעסטס קענען טרעפן   •
קאלארעקטעל קענסער פרי ווען 

טריעטמענט קען ארבעטן די בעסטע.

אונטערזוכן קענען טרעפן געוואוקסן   •
)פאליפס( וואס קענען ווערן ארויסגענומען 

איידער זיי טוישן זיך צו קענסער.

קאלארעקטעל קענסער אדער פאליפס   •
מוזן נישט פאראורזאכן סימפטאמען. 

ווארט נישט פאר סימפטאמען איידער איר 
ווערט אונטערזוכט.

עס איז דא מער ווי איין וועג זיך   •
אונטערצוזוכן פאר קאלארעקטעל 

קענסער. סיי וועלכע טעסט איר קלויבט, 
איז ווערן אונטערזוכט די ריכטיגע 

אויסוואל.

?FIT וואס איז
איז א סטאל-באזירטע סקרינינג טעסט   FIT

פאר קאלארעקטעל קענסער וואס ווערט 
געטון איין מאל א יאר.

שטייט פאר   FIT 
.Fecal Immunochemical Test

ווערט געטון אינדערהיים און ווערט   FIT
געשיקט צו א לעב.

זוכט פאר בלוט אין די סטאל, וועלכע קען   FIT
זיין א פריע צייכן פון קענסער.

?FIT פארוואס נוצן
איז פארזיכערט, צוגענגליך, און איז גרינג   FIT

צו טון.
ווערט געטון אין די פריוואטקייט פון   FIT

אייער היים.
איר וועט נישט דארפן נעמען צייט אראפ   FIT
פון ארבעט, טוישן וואס איר עסט, אדער 

אויפהערן צו נעמען מעדעצינען.

ווער זאל ווערן אונטערזוכט פון 
קאלארעקטעל קענסער?

מערסטנס מענטשן זאלן זיך אנהויבן   •
אונטערזוכן פאר קאלארעקטעל קענסער ביים 

עלטער פון 45. מענטשן מיט א פערזענליכע 
אדער פאמיליע היסטאריע פון קאלארעקטעל 

קענסער אדער פאליפס קענען האבן א 
געברויך אנצוהויבן פריער.

וואס איז אויב מיין טעסט 
אויסגאנג איז נעגאטיוו? 

א נעגאטיווע אויסגאנג מיינט אז קיין בלוט (א   •
פריע צייכן פון קענסער) איז געפינען געווארן 

אין די סטאל.
א FIT אונטערזוכונג זאל גענומען ווערן   •

יעדע יאר, אפילו אויב די אינטערזוכונג איז 
נעגאטיוו.

וואס איז אויב מיין אויסגאנג 
קומען צוריק פאזיטיוו? 

אויב די אונטערזוכונג איז פאזיטיוו, וועט א   •
קאלאנאסקאפי זיין נויטיג צו זעהן אויב עס איז 

דא קענסער, א פאליפ, אדער אנדערע סיבה פון 
בלוטונג.

ווען קאלארעקטעל קענסער ווערט געטראפן און   •
באהאנדלט פרי, קען עס ווערן געהיילט.

ווען פאליפס ווערן געטראפן און ארויסגענומען,   •
קען מען פארמיידן קאלארעקטעל קענסער.


