
Kanserde Erken Tanı  

kolay anlasılır sekilde
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Kanserde erken tanı demek, 
kanser daha çok küçükken onu fark etmek demektir.
Bu devrede, bedende 
bir seyin farklı oldugu anlasılmaz.
Kanser bu kadar erken daha acı vermez. 
Kanser erken fark edildiginde
onu daha iyi tedavi edip iyilestirmek mümkün.

Bu yüzden en iyisi yılda bir kez 
doktora gidin.
Doktorlar birçok kanser türünü erken fark edebilir.
Bunun için saglık sigortalarının 
bir programı var.

Programın adı sudur: 
Kanserde Erken Tanı Programı.
Doktoru ziyaret etmek istege baglıdır.
Doktor ziyaretleri ücretsizdir.
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Kadınlar için sıkça görülen 4 kanser 
türü için muayeneler var.
Kanser türleri sunlardır:

•  Cilt Kanseri

•  Bagırsak Kanseri

•  Meme Kanseri

•  Rahim Agzı Kanseri

Erkekler için sıkça görülen 3 kanser 
türü için muayeneler var.
Kanser türleri sunlardır:

•  Cilt Kanseri

•  Bagırsak Kanseri

•  Prostat Kanseri

Kanserde erken tanı ne demek?
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Cilt kanserinde erken tanı

35 yasında ya da üstünde misiniz?
O halde 2 yılda bir doktora gidin.
Doktor cildinizin her yerini inceler.

Ayrıca sunları da inceler:

•   saçın altındaki kafa derisini

•   agız içini

•  cinsel organları

Muayeneden sonra doktorunuz  
size sunları söyleyecek:

•  cildinizin saglıklı olup olmadıgını.

•   diger bir muayene daha  
yapıp yapmamanızı.

•   cildinizi kendiniz nasıl inceleyebileceginizi.

Kadınlar ve erkekler için program

Bagırsak kanserinde erken tanı

50 yasında ya da üstünde misiniz? 
O halde yılda bir kez
bagırsak kanseri testi yapın.

Doktor size kapaklı küçük bir kap verir.
Dıskınızdan bir örnek alıp  
bu kabın içine koyarsınız.
Sonra bu kabı tekrar doktora verirsiniz.
Doktor dıskınızda kan olup olmadıgına bakar.
Test sonucu geldiginde
doktor sizinle sonuç hakkında konusur. 
55 yasında ya da üstünde misiniz?
O halde 2 yılda bir bu testi yapın. 

Ya da doktor bagırsagınızı  
küçük bir kamerayla muayene eder.
Buna kolonoskopi denir.
Bu muayeneyi 10 yıllık arayla 2 kez yaparsınız.
Kadınlar bu muayeneyi 55 yasından itibaren yapar.
Erkekler bu muayeneyi 50 yasından itibaren yapar.
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Kadınlar için program

Meme kanserinde erken tanı

30 yasında ya da üstünde misiniz?
O halde yılda bir kez doktora gidin.
Doktor dikkatlice dokunarak memenizi  
ve koltuk altınızı inceler. 
Memede kitle olup olmadıgını  
dokunarak tespit eder.
Eliyle neler hissettigini size söyler.
Ellerinizle memenizi kendiniz nasıl 
inceleyebileceginizi de size gösterir.

50 ile 69 yas arasında mısınız?
O halde doktor 2 yılda bir  
memenizin röntgen filmini çeker.
Bu filimler bedeninizin içini gösteren fotograflar gibidir.
Böylece doktor çok küçük kitleleri bile tespit eder.
Bu muayenenin adı mamografidir.
Sonunda doktor sizinle görüntüler hakkında konusur. 
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Kadınlar için program

Rahim agzı kanserinde erken tanı

20 yasında ya da üstünde misiniz? 
O halde yılda bir kez doktora gidin.
Doktor dikkatlice
cinsel organınızı içten ve dıstan inceler.
Rahim agzınızın salgısından 
bir örnek alır.
Buna sürüntü denir.

Sonra doktor mikroskopta 
rahim agzınızın saglıklı olup olmadıgını görür. 
35 yasında ya da üstünde misiniz?
O halde doktor bu sürüntüyü 
3 yılda bir alır. 
Test sonucu geldiginde
doktor sizinle sonuç hakkında konusur. 

Erkekler için program

Prostat kanserinde erken tanı

45 yasında ya da üstünde misiniz? 
O halde yılda bir kez doktora gidin. 
Doktor dikkatlice dokunarak prostatınızı inceler.
Penis ve kasıgı da inceler. 
Muayeneden sonra doktor size 
prostatınızın saglıklı olup olmadıgını söyler.

Testis kanserinde erken tanı

Testis kanserinde erken tanı için 
özel bir muayene yoktur.
Bu yüzden:
Muayeneyi kendiniz yapın.
Doktorunuz, kendi testilerinizi
dokunarak nasıl muayene  
edebileceginizi gösterir.
14 yas ve üstünde olan tüm erkekler  
için bu önemlidir. 
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Künye

Bu brosürün yayımcısı:
Bremer Krebsgesellschaft
Landesverband der Deutschen Krebsgesellschaft e. V.
Am Schwarzen Meer 101 – 105, 28205 Bremen
www.bremerkrebsgesellschaft.de

Bremen Kanser Dernegi için bagısta bulunabilirsiniz.
Hesap numarası sudur:
IBAN DE70 2905 0101 0001 6600 00

Bu brosür “Kanseri Anlamak” adlı projemizin bir kısmıdır. 
Proje için “Aktion Mensch” derneginden yardım alıyoruz.

Carolin Hauer orijinal metni kolay anlasılan Almanca dilinde yazdı.

“Lebenshilfe Bremen e. V.” derneginin “Büro für Leichte Sprache” 
ofisi orijinal metnin kolay anlasılan Almanca diline uygun olup 
olmadıgını kontrol etti.

Ilkim Öztat metni Türkçeye çevirdi.

Büro 7 bu brosürü tasarladı.

Bu brosürdeki tüm bilgiler Eylül 2020’ye aittir.

Biz Bremen Kanser Dernegiyiz.
Sizi dinleriz.
Size eslik ederiz.
Size yardım ederiz.
Herkese ücretsiz bilgi veririz.

Size telefonda veya sahsi görüsmede bilgi veririz.
Adresimiz:
Am Schwarzen Meer 101 – 105
28205 Bremen
Telefon: 0421 491 9222 

Bize e-posta da gönderebilirsiniz:
info@bremerkrebsgesellschaft.de

Insan bir sey hakkında konustugunda
onunla daha kolay bas eder.
Bu yüzden:
Kanser hakkında konusmak  
ise yarar. Sizin yanınızdayız.   

Kanser hakkında konusmak ister misiniz?
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