
PARANDALIMI I KANCERIT TË ZORRËS SË TRASHË | FORMULARI I VLERËSIMIT TË RREZIKUT DHE EKZAMINIMIT
UDHËZIMET PËR PACIENTIN:  1. Plotësoni këtë formular.  

2. Flisni me ofruesin e kujdesit shëndetësor rreth rreziqeve dhe opsioneve të ekzaminimit. 

INFORMACIONI PËR PACIENTIN

Sa vjeç jeni? _____________

Keni bërë ndonjëherë ekzaminim për kancerin e zorrës së trashë?  Jo  Nuk e di  Po

Nëse po,

Si jeni ekzaminuar?  Kolonoskopi  Test jashtëqitjeje (feçe)  Tjetër _______________________
Kur ishte ekzaminimi i fundit?  Më pak se një vit më parë       Një deri në nëntë vite më parë 
  10 ose më shumë vite më parë

PYETJET RRETH RREZIKUT
Historia e ekzaminimit:
1. Jeni diagnostikuar ndonjëherë me kancer të zorrës së trashë ose të rektumit?  Jo  Nuk e di  Po

2. A është gjetur ndonjëherë polip në zorrën e trashë apo në rektum?  Jo  Nuk e di  Po

Simptomat:
Keni pasur ndonjëherë ndonjë prej simptomave të mëposhtme?

3. Gjakderdhje nga rektumi ose gjak në jashtëqitje  Jo  Nuk e di  Po

4.  Ndryshim në të dalën jashtë, si kapsllëk i vazhdueshëm, diarre e shpeshtë  
ose ndryshim i jashtëqitjes  Jo  Nuk e di  Po

5. Humbje të pashpjeguar të peshës  Jo  Nuk e di  Po

6. Dhimbje abdominale ose rektale që nuk largohet  Jo  Nuk e di  Po

Historia personale dhe familjare:
Jeni diagnostikuar ndonjëherë për sëmundje inflamatore të zorrëve?

7. Kolit ulcerativ  Jo  Nuk e di  Po

8. Sëmundja e Crohn  Jo  Nuk e di  Po

A jeni diagnostikuar ndonjëherë ju ose prindi, vëllai/motra ose fëmija juaj biologjik me:

9. Polipozë familjare adenomatoze (FAP)  Jo  Nuk e di  Po

10.  Kancer të trashëguar pa polipozë të zorrës së trashë (HNPCC) ose sindroma 
e Lynch  Jo  Nuk e di  Po

11.  A është diagnostikuar ndonjëherë prindi, vëllai/motra ose fëmija juaj biologjik me 
kancer të zorrës së trashë, kancer rektal ose polipe në zorrën e trashë ose në rektum?  Jo  Nuk e di  Po

12. Nëse po,

 Cili i afërm?  Prindi biologjik  Vëllai/motra biologjike  Fëmija biologjik  Nuk e di

 Mosha në diagnozë? _____________________________________________________________________________

Për më shumë informacion rreth kancerit të zorrës së trashë:
Vizitoni nyc.gov/health dhe kërkoni për “colon cancer” (kanceri i zorrës së trashë) ose telefononi në numrin 311.
Pyesni ofruesin e kujdesit shëndetësor për broshurën e parandalimit të kancerit të zorrës së trashë ose 
vendndodhjet e ekzaminimit të kancerit të zorrës së trashë.

UDHËZIMET PËR OFRUESIN E KUJDESIT SHËNDETËSOR: Rishikojeni formularin që t’ju ndihmojë që të vlerësoni 
rrezikun individual të pacientit dhe opsionet e ekzaminimit. Përgjigjja me “po” e ndonjë prej pyetjeve më lart tregon 
se pacienti mund të ketë rrezik të lartë; konsultohuni me një specialist për rekomandime rreth ekzaminimit. 
Pacientët që u janë përgjigjur me “jo” të gjitha pyetjeve të rrezikut mund të jenë në rrezik mesatar dhe mund të 
kualifikohen për ndonjë nga opsionet e rekomanduara të ekzaminimit. 
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ULNI RREZIKUN DHE EKZAMINOHUNI PËR KANCERIN  
E ZORRËS SË TRASHË

Çfarë është kanceri i zorrës së trashë?
Kanceri i zorrës së trashë (ose kolorektal) ndodh në zorrën e trashë ose në rektum. Ai është shkaktari numër 
dy i vdekjeve nga kanceri te njujorkezët. 

Cili është rreziku juaj i kancerit të zorrës së trashë? Kur duhet të nisni ekzaminimin?
Përcaktimi i rrezikut është një hap i rëndësishëm për ekzaminimin e kancerit të zorrës së trashë. Ne e nxisim 
shumicën e personave të rritur që të pyesin ofruesin e kujdesit shëndetësor rreth ekzaminimit të kancerit 
të zorrës së trashë, duke filluar nga mosha 45 vjeçare. Megjithatë, disa persona mund të duhet që të kryejnë 
ekzaminim më të hershëm dhe më të shpeshtë, për shkak të disa faktorëve të rrezikut, si historia e kancerit të 
zorrës së trashë ose polipeve parakanceroze në familje. Tregojini ofruesit të kujdesit shëndetësor nëse prindërit, 
vëllezërit/motrat ose fëmijët tuaj biologjikë kanë ose kanë pasur kancer të zorrës së trashë ose polipe, kancer 
rektal ose lloje të tjera kanceri. Mund të ndihmoni gjithashtu në mbrojtjen e familjes suaj duke i treguar familjes 
historinë tuaj me kancerin ose polipet. Kjo do t’i ndihmojë ata që të njohin faktorët e rrezikut dhe se kur duhet që 
të ekzaminohen. 

Edhe nëse jeni nën 45 vjeç, është e rëndësishme që të njihni simptomat e kancerit të zorrës së trashë dhe 
rrezikun individual, bazuar në historinë e familjes. Mos i shpërfillni simptomat e mundshme në asnjë moshë. 
Tregojini ofruesit të kujdesit shëndetësor nëse hasni gjak në jashtëqitje, dhimbje të vazhdueshme abdominale ose 
rektale ose humbje të pashpjegueshme në peshë. Kanceri i zorrës së trashë mund të mos shkaktojë menjëherë 
simptoma. Nëse kualifikoheni për ekzaminim, duhet të ekzaminoheni, edhe nëse ndiheni të shëndetshëm.

Opsionet e ekzaminimit për zbulimin dhe parandalimin e kancerit të zorrës së trashë
Ekzaminimet rutinë mund të parandalojnë kancerin e zorrës së trashë ose ta ndihmojnë që të zbulohet herët, kur 
trajtimi shpesh funksionon më së miri. Flisni me ofruesin e kujdesit shëndetësor rreth opsioneve të ekzaminimit.

Opsionet e testit ekzaminues për kancerin e zorrës së trashë të rekomanduara nga Departamenti i Shëndetit 
të NYC përfshijnë:

� Një test vizual që kontrollon për shenja kanceri në zorrën e trashë ose në rektum
 • Kolonoskopi: Një tub i vogël me dritë dhe kamerë futen në rektum për të kontrolluar për polipe

� Testet e jashtëqitjes* që kërkojnë për shenja kanceri në jashtëqitje (feçe)
 •  Testi imunokimik fekal (Fecal Immunochemical Test, FIT): Pacienti jep një kampion të vogël të jashtëqitjes, 

i cili testohet për shenja gjaku
 •  Testi me ndjeshmëri të lartë, me bazë guajaku, i gjakut okult fekal (High-sensitivity guaiac-based fecal 

occult blood test, HSgFOBT): Pacienti jep disa kampione të jashtëqitjes, të cilat testohen për shenja gjaku
 •  Testi i ADN-së në feçe, për qëllime të shumëfishta (Multi-target stool DNA test, FIT-DNA): Pacienti jep 

një kampion të jashtëqitjes, i cili testohet për shenja gjaku dhe ADN anormale

* Këto teste kërkojnë një kolonoskopi vijuese të shpejtë për personat që kanë rezultat anormal.

Pagesa
Pjesa më e madhe e planeve të sigurimit, duke përfshirë Medicaid dhe Medicare, i mbulojnë ekzaminimet 
e kancerit të zorrës së trashë, duke filluar nga mosha 50 vjeçare. Mbulimi për ekzaminimin ndryshon për 
personat ndërmjet moshës 45 dhe 49 vjeç, pjesërisht në varësi të rrezikut të tyre për kancer të zorrës së 
trashë. Konsultohuni me ofruesin e kujdesit shëndetësor dhe ofruesin e sigurimeve rreth mbulimit, përpara 
testit ekzaminues.

Nëse nuk keni sigurime, mund të kualifikoheni për t’u regjistruar për një mbrojtje me kosto të ulët ose 
pa kosto. Telefononi në numrin 311 për ndihmë falas për regjistrimin. 

Nëse nuk mund të merrni sigurime, mund të kualifikoheni për ekzaminim me kosto të ulët ose pa kosto. 
Vizitoni nyc.gov/health dhe kërkoni për “colon cancer” (kanceri i zorrës së trashë) për të mësuar më shumë.
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