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די קענסער סערוויסעס פראגראם  
 )Cancer Services Program(
פארזארגט בריסט, סערוויקל, און 
קאלארעקטל קענסער סקרינינגס 

בחינם פאר מענטשן וואס 
קוואליפיצירן.

 רוף 1-866-442-2262

ניו יארק
קענסער 
סערוויסעס
פראגראם

באקומט די פאקטן
איבער די

וואס איז אויב איך האב העלט 
אינשורענס?

רוב העלט אינשורענס דעקן ברוסט, סערוויקעל און 
קאלארעקטעל קענסער סקרינינגס אן קיין שום קאסט 

 Medicaid פאר די פאציענט. דאס רעכנט אריין
און פלענס אין New York State of Health. קוקט 
איבער מיט אייער אינשורענס פלאן אויסצוגעפינען 

וועלכע קענסער סקרינינג סערוויסעס ווערן געדעקט.

די אויסגאבע איז געשטיצט דורך די געמיינזאמע צושטימונג 
נומער, N5U58DP006309, געגרינדעט דורך די צענטערס פאר 

קראנקהייט קאנטראל און פארמיידונג. זיין אינהאלט איז בלויז דאס 
פאראנטווארטליכקייט פון די שרייבערס און טוען נישט דווקא רעפרעזענטירן 

דעם אפיציעלן בליק פונעם צענטערס פאר קראנקהייט קאנטראל און 
פארמיידונג אדער די דעפארטמענט אוו העלט און יומען סערוויסעס.

?CSP וויאזוי קען איך טרעפן א
אייער לאקאלע  CSP איז:

 איר קענט אויך רופן די קאל איז.
  1-866-442-2262 אומזיסט און 

 אפערעיטארס זענען אוועילעבל 24 שטונדן 
א טאג, 7 טעג א וואך אייך צו פארבינדן צו א 
CSP נעבן אייך. Hablamos Español. עס 

זענען דא איבערטייטשונג סערוויסעס פאר 
אנדערע שפראכן.

וואס איז אויב איך דארף העלט 
אינשורענס?  

זיך איינצושרייבן אין די ניו יארק סטעיט 
אוו העלט, רופט 855-355-5777 אדער 

געפינט אויס מער אויף זייער וועבזייטל: 
nystateofhealth.ny.gov

א פראגראם פון די דעפארטמענט אוו העלט

האט איר געוואוסט...

•  ברוסט־קענסער טרעפט זיך די מערסטע ביי 
פרויען פון 50 יאר און עלטער. פרויען פון 50 

ביז 74 יאר זאלן באקומען א מאמאגראם יעדע 
צוויי יאר.

•  סערוויקעל־קענסער טרעפט זיך די מערסטע 
ביי פרויען וואס זענען קיינמאל נישט געווארן 

געסקרינט.

•  ארום 9 אין 10 קאלארעקטעל קענסערס געשען 
ביי מענטשן פון 50 יאר און עלטער. מענטשן פון 

45 ביז 75 יאר זאלן באקומען קאלארעקטעל 
קענסערס סקרינינג טעסטס.



די CSP איז א ניו יארק סטעיט סקרינינג 
פראגראם. אונז שטעלן צו ברוסט, סערוויקעל 
און קאלארעקטעל )אויך באקאנט אלץ קאלאן( 

קענסער סקרינינגס און נאכפאלגנדע סערוויסעס 
פריי פון אפצאל פאר מענטשן וואס:

וינען אין ניו יארק סטעיט  •

האבן נישט קיין העלט אינשורענס  •

•  האבן העלט אינשורענס מיט א קאסט שעיר 
וואס מאכט די קאסטן פאר סקרינינגס צו הויך

•  קומען נאך די פראגראם אנווייזונגען פאר 
עלטער און איינקונפט.

וואס איז די קענסער סערוויסעס 
?)CSP( פראגראם

קענסער סקרינינג קען ראטעווען לעבנס. 
סקרינינג טעסטס אונטערזוכן סימנים פון 

 קענסער פאר עס זענען דא סימפטאמען  
אדער פראבלעמען. 

סקרינינג טעסטס פאר די ברוסטן, סערוויקעל 
און קאלארעקטעל קענסער קענען פרי טרעפן 

קענסער, ווען עס קען זיין גרינגער צו 
באהאנדלען.

סערוויקעל און קאלארעקטעל קענסער קען ווערן 
פארמיטן אויב מען כאפט עס פרי.

פארוואס זאל איך ווערן 
געסקרינט פאר קענסער?  

וואס שטעלט די קענסער סערוויסעס פראגראם צו?
די CSP שטעלט צו קענסער סקרינינג, נאכפאלגנדע טעסטס, הילף צו באקומען טריטמענט און 

שטיצע סערװיסעס.

קענסער סקרינינג

וסט קענסער סקרינינג  
פרויען פון 40 יאר און עלטער    •

פרויען אונטער 40 יאר וואס האבן א הויכע ריזיקע פאר ברוסט קענסער*  •
סערוויקל קענסער סקרינינג 

פרויען פון 40 יאר און עלטער  •
קאלארעקטעל קענסער סקרינינג  

ענטשן פון 45 יאר און עלטער וואס האבן א מיטלמעסיגע ריזיקע פאר קאלארעקטעל קענסער   •
מענטשן וואס האבן א פארמערטע אדער הויכע ריזיקע פאר קאלארעקטעל קענסער*  •

*הויכע ריזיקע קען נאר ווערן באשטימט דורך א ניו יארק סטעיט לייסענסט העלט קעיר פראוויידער.

פאלגט נאך פאר אבנארמאלע טעסטס
אויב א סקרינינג טעסט טרעפט עפעס, וועט די CSP מאכן מער טעסטס, גערופן דיאגנאסטישע טעסטס. די טעסטס 

קענען זאגן אויב עפעס איז, אדער איז נישט, קענסער.

הילף מיט באהאנדלונג
•  ויב ברוסט, סערוויקעל אדער קאלארעקטעל קענסער ווערט געטראפן, העלפט די CSP די וואס קומען נאך די 

 .)MCTP( פראגראם אנווייזונגען זיך איינשרייבן אין די ניו יארק סטעיט מעדיקעיד קענסער טריטמענט פראגראם
די MCPT שטעלט צו פולע Medicaid פאר די גאנצע צייט וואס א מענטש ווערט באהאנדלט פאר קענסער.

•  מענער וואס ווערן דיאגנאזירט מיט פראסטעיט קענסער דורך א CSP -מיטארבעטנדע העלט קעיר פראוויידער 
. MCPT קענען מעגליך ווערן איינגעשריבן אין די

באמערקונג : די CSP צאלט נישט פאר פראסטעיט קענסער סקרינינגס אדער דיאגנאסטישע טעסטינג.

שטיצנדע סערוויסעס
פאציענט נאוויגעישאן  

•  CSP איינגעשטעלטע קענען אייך העלפן טרעפן טראנספארטאציע אדער אנדערע הילף וואס איר קענט מעגליך 
דארפן אדער אויב איר האט שוועריגקייטן צו מאכן אדער אנצוקומען צו אייער סקרינינג אפוינטמענט.  

פארוואלטונג פון די קעיס  
•  CSP קעיס מענעדזשערס מאכן זיכער אז נאכפאלגנדע אפוינטמענטס פאר מער טעסטינג ווערן געסקעדשועלט 

און אז פאציענטן האבן די שטיצע וואס זיי דארפן.
לינקס צו אנדערע קענסער סערוויס ארגאניזאציעס  

•  ארגאניזאציעס דורכאויס ניו יארק סטעיט שטעלן צו שטיצע סערוויסעס פאר ניו יארקער מיט קענסער און 
זייערע פאמיליעס. רופט 1-866-442-2262 צו טרעפן סערוויסעס, ווי איבערלעבער שטיצע גרופעס און 

גענעטישע קאונסעלינג.

קענסער סקרינינג קען 
ראטעווען לעבנס.


