
 ווערט אונטערזוכט פאר קאלאן קענסער
קאלאנאסקאפיס ראטעועוט לעבנס

וואס זענען פאליפס און קאלאן קענסער?
   פאליפס זענען געוואוקסן, אדער קליינע גרופעס פון צעלן, 
אין די גרויסע קישקע )קאלאן(. טייל פאליפס זענען נישט 
שעדליך, אבער טייל קענען פארוואנדלט ווערן אין קאלאן 

קענסער. 

   ארויסנעמען פאליפס פונעם קישקע און רעקטום קען העלפן 
פארמיידן קענסער. 

   מענטשן וואס זענען 50 יאר אלט אדער עלטער זאלן ווערן 
גע’סקרינ’ט פאר קאלאן קענסער אפילו אויב זיי פילן געזונט.

   הויכע-ריזיקע מענטשן וואס זענען אונטער 50 יאר אלט זאלן 
אויך ווערן גע’סקרינ’ט צו העלפן פארמיידן קאלאן קענסער. 

רעדט מיט אייער העלט קעיר פראוויידער איבער אייער ריזיקע.

   אפילו איר זענט געזונט, זאלט איר מאכן א קאלאנאסקאפי 
יעדע צען יאר אדער א סטול טעסט יעדע יאר.

וואס זענען צייכענעס און סימפטאמען?
   סימפטאמען פון קאלאן קענסער רעכענען אריין פארלירן וואג, 

בלוטן פונעם רעקטום, שלשול און עצירות וואס גייט נישט 
אוועק.

   בלוט טעסטס פון מענטשן מיט מעגליכע קאלאן קענסער 
קענען ווייזן נידריגע שטאפלען פון אייזן און אדער נידריגע 

בלוט ציפערן )אנימיע(.

   מענטשן מיט קאלאן קענסער ווייזן נישט קיין צייכענעס צום 
ערשט. 

פארוואס זאל איך באקומען א קאלאנאסקאפי?
   טעסטס העלפן דאקטוירים טרעפן פאליפס און זיי ארויסנעמען 

פאר זיי ווערן קענסער.

וואס איז א קאלאנאסקאפי?
   בשעת א קאלאנאסקאפי, וועט דער דאקטער אריינלייגן א 

קליינע רער מיט א לעקטער און קעמערע אין אייער רעקטום. 
זיי נוצן די קעמערע צו זוכן פאליפס.

•   אויב דער דאקטער טרעפט פאליפס, וועלן זיי עס געווענליך    
ארויסנעמען בשעת דעם טעסט.  

•   די טעסט נעמט פון 30 ביז 60 מינוט.   

וואס פאסירט פאר די טעסט?
   אייער העלט קעיר פראוויידער וועט אייך געבן א מעדיצין צו 

טרינקען די טאג פארן טעסט. די מעדיצין רייניגט אויס אייער 
קישקע, דערפאר וועט איר דארפן גיין אפט אין בית הכסא. 

איר דארפט טרינקן א דורכזיכטיגע פליסיגע דיעטע )זעהט די 
אנדערע זייט פאר ביישפילן( די גאנצע טאג פריער. 

   איר וועט מעגליך דארפן אויפהערן נעמען טייל מעדיצינען 
וואס איר נעמט געווענטליך, אזויווי עספירין אדער בלוט 

דינערס. רעדט מיט אייער פראוויידער איבער אויפהערן נעמען 
מעדיצינען איין וואך פאר די טעסט.

   דעם טאג פונעם טעסט וועט איר נישט עסן און טרינקן ביז די 
טעסט איז פארענדיגט.

   באלד פארן טעסט, קענט איר באקומען מעדיצין אייך צו 
העלפן ווערן רואיג.  

וואס פאסירט נאך די טעסט?
   איר וועט זיך אויסרוען אין די ערהוילונג פלאץ ביז די מעדיצין 

וועפט אויס.

   איר וועט דארפן האבן א צווייטן, ווי א פריינט אדער פאמיליע 
מיטגליד, אייך אהיימצונעמען נאכן טעסט. 

זענען קאלאנאסקאפיס זיכער )סעיף(?
   קאלאנאסקאפיס זענען זיכער, מיט ווייניג ריזיקעס ווי צום 

ביישפיל:

•   רעאקציע צו די מעדיצין וואס איר נעמט פאר די טעסט.   

•   בלוטן נאך ארויסנעמען א פאליפ. דאס הערט געווענליך    
אויף פון זיך אליין.

•   א ריס אינעם קישקע אדער וואנט פונעם רעקטום. דאס    
פאסירט זעלטן, קען אנמאכן ווייטאג, און קען מעגליך 

דארפן אן אפעראציע צו פאררעכטן.  

ווען זאל איך זיך פארבינדן מיט מיין העלט קעיר 
פראוויידער?

   פארבינדט זיך מיטן פראוויידער אויב איר זעהט בלוט אויף 
טוילעט פאפיר אדער ביים ארויסגיין, איר פילט קאפ-

שווינדלעריי, איר האט שטארקע בויכוויי, אדער איר האט 
פיבער אדער טשילס. 

איז די טעסט ווייטאגלעך?
   איר וועט מעגליך שפירן דרוק, אויפגעבלאזנקייט, אדער קרעמפן 

בשעת די טעסט, אבער געווענטליך טוט די טעסט נישט וויי. 



וויאזוי זיך צו גרייטן פאר אייער קאלאנאסקאפי
העלט קעיר פראוויידער: שרייבט אריין די פאסיגע טעג, דאטומען און קאנטאקט אינפארמאציע אונטן. 

 זיבן טעג
 פריער

טאג: 

דאטום: 

אויב איר נעמט סיי וועלכע פון די פאלגענדע מעדיצינען, זאגט פאר אייער העלט 
קעיר פראוויידער. עס קען זיין אז איר וועט דארפן אויפהערן נעמען די מעדיצינען די 

וואך פאר אייער קאלאנאסקאפי. 

זעקס ביז צוויי 
פאלגט נאך א נארמאלע דיעטע און טרינקט אסאך פליסיגקייטן. טעג פריער

איין טאג פריער
טאג: 

דאטום: 

צוגרייטן די קישקעס:
אייער העלט קעיר פראוויידער האט אייך פארשריבן מעדיצין צו צוגרייטן אייער קישקע פארן טעסט. עס איז 

וויכטיג צו נעמען די מעדיצין לויט ווי אנגעזאגט. 

 אויב איר האט סיי וועלכע פראגעס אדער זארגן, רופט אייער העלט קעיר פראוויידער אויף: 

.___________________________________________________

איין טאג פריער
טאג: 

דאטום: 

דיעטע אנווייזונגען:
1.  הויבט אן ווען איר שטייט אויף. עסט נישט קיין סאליד עסנווארג. דאס רעכנט אריין גרעינס )צ.ב. ברויט, 

לאקשן, רייז, סיריעל, א.א.וו.(, פיש, פלייש, בונדלעך, טאפו, מילך פראדוקטן )אזויווי מילך, קעז, אייז קרים, 
יוגורט, פוטער, א.א.וו.(, גרינצייג און פרוכט.

 2.  האלט זיך צו א דורכזיכטיגע פליסיגקייט דיעטע, אריינגערעכנט די דורכזיכטיגע, און 
ליכטיג-געפארבטע פליסיגקייטן. טרינקט נישט קאלאס, רויטער אדער פערפל געטראנקן. 

  דורכזיכטיגע זופ )צ.ב. גרינצייג, 
אדער פעטנ-פרייע פלייש זופ(

  ליכטיג-געפארבטע 
פאפסיקלס

  דורכזיכטיגע  סאדע 
אדער סעלצער

  ליכטיג-געפארבטע ספארטס 
געטראנקן )נישט רויט אדער 

פערפל(

  דורכזיכטיגע 
דזשעלאטין דעזערט

  וואסער אדער אייז

  טיי אדער קאווע אן מילך אדער 
קרים

  דורכזיכטיגע פרוכט דזשוס, אן פאלפ )ד.מ. עפל, 
ווייסע גרעיפ דזשוס(

3.  מאכט זיכער צו האבן כאטש אכט סערווינגס )ד.ה. 8 גלעזער( פון דורכזיכטיגע פליסיגקייט.  

 טאג פון 
קאלאנאסקאפי

טאג: 

דאטום: 

איר זאלט גארנישט עסן אדער טרינקען.
 באמערקט: אויב אייער פראוויידער זאגט אייך צו נעמען סיי וועלכע מעדיצין, קענט איר 

טרינקען וואסער ווען איר נעמט זיי.

פלאנט צו האבן אן ערוואקסענע אייך אהיימצונעמען נאכן טעסט.

Health

  אספירין

  אייבופראפין

  ווייטאג אדער ארטרייטיס מעדיצין
  בלוט דינערס )צ.ב. ווארפערין(

  אייזן סופלעמענטס

  דיאביטיס מעדיצין
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