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Kontrollohuni për kancerin e zorrës së trashë!

Kanceri kolorektal, i quajtur edhe si kancer i zorrës së trashë, është një 
nga shkaqet kryesore të vdekjeve nga kanceri në qytetin e Nju Jorkut. 
Ekzaminimi i rregullt mund të ndihmojë në parandalimin e këtij lloji 
të kancerit ose në gjetjen e hershme të tij, kur është më i lehtë për 
t’u trajtuar. 

Rastet me kancer të zorrës së trashë janë në rritje ndërmjet 
individëve më të rinj se mosha 50 vjeçare. Departamenti i Shëndetit 
dhe Higjienës Mendore të Qytetit të Nju Jorkut rekomandon që 
individët të ekzaminohen duke filluar nga mosha 45 vjeçare. 
Nëse jeni ndërmjet moshës 45 dhe 49 vjeçare, konsultohuni me 
ofruesin e kujdesit shëndetësor rreth rrezikut të kancerit të zorrës 
së trashë dhe me kompaninë e sigurimeve rreth mbulimit nga 
sigurimet, përpara se të planifikoni një ekzaminim. 

Është më mirë që t’i njihni rreziqet më herët sesa më vonë. 
Të pasurit e një faktori rreziku nuk do të thotë domosdoshmërisht 
që do të krijohet kancer i zorrës së trashë dhe të mos pasurit 
e faktorëve të rrezikut nuk do të thotë që nuk do të prekeni nga 
kjo sëmundje. Diskutojeni rrezikun personal me ofruesin e kujdesit 
shëndetësor për të përcaktuar se sa herët dhe sa shpesh duhet të 
ekzaminoheni. Mund t’ju duhet një ekzaminim më i hershëm ose 
më i shpeshtë nëse keni faktorë rreziku të ndryshëm, si për shembull 
një anëtar të familjes së afërt me kancer të zorrës së trashë. 

Ekzistojnë teste të ndryshme të ekzaminimit për kancerin e zorrës së 
trashë. Testet nga jashtëqitja mund të zbulojnë gjak ose ADN, të cilat 
mund të jenë shenja të kancerit të zorrës së trashë, nga një kampion 
i jashtëqitjes (feçeve). Opsionet e testit të ekzaminimit përfshijnë: 

•   Një test imunokimik fekal (fecal immunochemical test, FIT),  
i cili zbulon gjakun. Një test FIT rekomandohet çdo vit. 

•   Një test me ndjeshmëri të lartë, me bazë guajaku, i gjakut okult 
fekal (high-sensitivity guaiac-based fecal occult blood test, 
HSgFOBT), i cili zbulon gjakun. Një test HSgFOBT rekomandohet 
çdo vit. 

•   Një test ADN-je në feçe, për qëllime të shumëfishta (FIT-DNA), 
i cili zbulon gjakun dhe ndryshimet gjenetike (ADN) që mund 
të vijnë nga kanceri. Një test FIT-DNA rekomandohet çdo tre vjet.



•   Kolonoskopia. Është një ekzaminim vizual me një kamerë 
të veçantë, e cila e lejon ofruesin e kujdesit shëndetësor që të 
vëzhgojë zorrën e trashë dhe gjatë ekzaminimit të heqë çdo polip 
që gjen rrugës. Kolonoskopia kryhet çdo 10 vjet ose ndonjëherë 
më shpesh, në varësi të rrezikut tuaj personal dhe asaj që 
tregon ekzaminimi. Testi pozitiv i jashtëqitjes duhet të ndiqet 
nga një kolonoskopi. 

Për më shumë informacion, vizitoni nyc.gov/health dhe kërkoni 
për “colon cancer” (kanceri i zorrës së trashë). Pasi të hyni në 
faqen tonë të internetit për kancerin e zorrës së trashë, klikoni te 
“Watch: Colonoscopy Prep: What to Expect” (Shikoni: Përgatitja 
për kolonoskopinë: Çfarë duhet të prisni) për një video të detajuar 
rreth përgatitjes për kolonoskopi. Videon mund ta shihni gjithashtu 
në YouTube.com.

Flisni me ofruesin e kujdesit shëndetësor dhe me familjarët tuaj.

Ky tregim me figura është krijuar për t’ju ndihmuar që të filloni 
bisedën me ofruesin e kujdesit shëndetësor dhe familjen tuaj rreth 
opsioneve të ekzaminimit për parandalimin e kancerit të zorrës së 
trashë. Marku po ndihmon veten dhe familjarët e tij që të parandalojnë 
kancerin e zorrës së trashë; ashtu si dhe ju mund ta ndihmoni veten 
dhe familjarët tuaj. Duke lexuar këtë tregim për familjen, do të mësoni:

•   Si të diskutoni me ofruesin e kujdesit shëndetësor rreth 
ekzaminimit për kancer të zorrës së trashë dhe parandalimit të tij 

•  Çfarë të prisni nga testet e jashtëqitjes dhe kolonoskopia 

Diskutoni rreth rrezikut tuaj personal, metodave të ekzaminimit 
dhe shpeshtisë së ekzaminimit me ofruesin e kujdesit shëndetësor 
dhe familjarët.

Njihni simptomat e mundshme të kancerit të zorrës së trashë.

Gjaku në jashtëqitje është një shenjë e mundshme e kancerit 
të zorrës së trashë. Kanceri i zorrës së trashë mund të shkaktojë 
dhimbje barku ose rektumi që nuk largohet ose kapsllëk ose diarre 
që nuk përmirësohet. Një shenjë tjetër e mundshme është humbja 
e paqëllimshme në peshë. Këto simptoma mund të shkaktohen 
gjithashtu nga probleme shëndetësore, të ndryshme nga kanceri 
i zorrës së trashë, por është shumë e rëndësishme që të vizitoheni  
te një ofrues i kujdesit shëndetësor nëse keni këto simptoma.

http://nyc.gov/health
https://www.youtube.com/watch?v=np7g1Xn4lPg


Përshëndetje 
Mark! Si jeni?

Mirë! Sapo 
festova 47 
vjetorin!

ZYRA E OFRUESIT TË 
KUJDESIT SHËNDETËSOR



Por mbaj mend 
përvojën e Sandrës, 

gruas sime me 
kolonoskopinë.

Gëzuar ditëlindjen! 
Ke bërë ekzaminim për 

kancerin e zorrës  
së trashë?

Jo.



Është koha që duhet të 
kontrolloheni. Kontrollet 
e ekzaminimit për kancer të 
zorrës së trashë ose kancer 
të rektumit dhe për polipe 

që mund të sjellin
kancer.

Heqja e polipeve mund 
të parandalojë vërtet 

kancerin!

Kolonoskopia është një
nga metodat e ekzaminimit. Ajo 

shikon në mënyrë të drejtpërdrejtë 
zorrën e trashë dhe rektumin dhe na 
ndihmon që të heqim polipet dhe çdo 
gjë tjetër që mund të zhvillohet  

në kancer.

Dakord.
A duhet të 

planifikoj një 
kolonoskopi së 
shpejti atëherë?



Mund të postohen 
feçet?

Një opsion tjetër është
një test jashtëqitjeje,  

i quajtur FIT. Dërgoni me 
postë një kampion të vogël 

jashtëqitjeje (feçe) nga shtëpia. 
Më pas, laboratori do ta 
testojë për gjak, që mund  

të jetë shenjë kanceri. 

Kuptoj. Cilat janë metodat 
e tjera të ekzaminimit ose 
testet që mund të kryej?



Po!
Testet e jashtëqitjes  
mund të jenë opsion 

shumë i mirë për personat 
me rrezik mesatar 

për kancerin e zorrës 
së trashë. 

Kolonoskopia kërkon 
më shumë përgatitje dhe 
anestezi. Por shumica e 
personave nuk kanë pse 
e bëjnë aq shpesh. Gjatë 
kolonoskopisë, mund të 

heqim edhe polipet. 

Cili test 
është më 
i mirë?

Varet. Të dy
janë efikasë në gjetjen  

e kancerit dhe kanë 
vërtetuar që kanë shpëtuar 

jetë. Testi FIT është më  
i lehtë për t’u kryer, por 

duhet bërë çdo vit. 

https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cancer/colonoscopy-fact-sheet.pdf
https://www1.nyc.gov/assets/doh/downloads/pdf/cancer/fit-fact-sheet.pdf


*Pjesa më e madhe e planeve të sigurimit, duke përfshirë Medicaid 
dhe Medicare, i mbulojnë ekzaminimet e kancerit të zorrës së trashë, 
për personat duke filluar nga mosha 50 vjeçare. Nëse jeni ndërmjet 
moshës 45 dhe 49 vjeçare, mbulimi për ekzaminimin ndryshon. 
Konsultohuni me ofruesin e kujdesit shëndetësor për rrezikun 
e kancerit të zorrës së trashë dhe me ofruesin e sigurimeve rreth 
mbulimit të sigurimeve, përpara testit ekzaminues. 

E di që Sandra duhej
të bënte një dietë të 

veçantë dhe mjekime, ditën 
përpara kolonoskopisë. Nuk 
jam i sigurt nëse jam gati
për atë tani. A mund të bëj

testin FIT në fillim?

A do t’i mbulojnë 
sigurimet ndonjë 
nga këto teste?

Të dyja testet,
si ato të jashtëqitjes, 

ashtu dhe kolonoskopia, 
mbulohen nga pothuajse 

të gjitha planet  
e sigurimeve.* 



Shkëlqyeshëm. Do t’i them 
infermierit që t’ju japë një 
test FIT që ta merrni me 
vete në shtëpi. Infermieri  

do t’ju shpjegojë se  
si ta përdorni. 

Mundeni!  
Kam disa pyetje: A keni ndonjë 
familjar të afërt me kancer 
në zorrën e trashë ose polipe 
ose kushte gjenetike, të tilla 

si sindroma Lynch? 

Ndonjë humbje e 
paplanifikuar e peshës 

kohët e fundit ose dhimbje, 
gjak ose ndryshime në 
jashtëqitjes, si diarre  

ose kapsllëk? Me sa mbaj 
mend, jo.

Jo.



Ja ku është testi FIT. Është shumë  
e thjeshtë. Gjithçka që duhet të bëni 

është që ta përdorni këtë shkop për të 
marrë një sasi të vogël të jashtëqitjes, 

ta vendosni te pjesa e etiketuar e 
letrës së testit, pastaj ta mbyllni dhe 
ta dërgoni me postë. Këtë test duhet  

ta kryeni një herë në vit. 

Përshëndetje 
Mark. Kënaqësi 
që u takuam! 

Keni ndonjë 
pyetje?

Mendoj se 
e kuptova. 

Faleminderit!



Mund të merrni një komplet testi 
jashtëqitjeje që duket ndryshe.  
Ju lutemi të ndiqni udhëzimet  
nga ofruesi i kujdesit shëndetësor. 

ATË DITË MË VONË



Ej, Endrju! 
Po shkoja që 

të postoja këtë 
testin FIT. 

Prit, babi, test ekzaminimi  
FIT për kancerin e zorrës 

së trashë? Jam shumë krenar  
që kujdesesh në kohë  

për shëndetin. 



VITI I PARË

VITI I DYTË



Përshëndetje 
doktoresha Klark.

Çfarë, testi FIT 
është anormal?

VITI I TRETË



Jam ende nervoz. 
Duhet të flas 

me Sandrën për 
përvojën e saj me 

kolonoskopinë, ndoshta 
kjo do të më ndihmojë. 

Mundohu që të mos shqetësohesh, Mark. 
Një rezultat anormal i testit FIT nuk do 
të thotë patjetër që ke kancer të zorrës 

së trashë. Por, për t’u siguruar
duhet të kryesh një kolonoskopi.

Dakord.  
Ta bëjmë.



Duhet të mbash dietë 
vetëm me lëngje 

transparente një ditë 
përpara, apo jo?

Po dhe mos harro
që të pish të gjithë 
solucionin special të 

përgatitjes së zorrëve  
që të përshkruan doktori 
dhe t’i ndjekësh udhëzimet 

me saktësi. 

Zorra e trashë duhet të jetë
e pastër, që doktori të 

mund të shohë gjithçka. Dhe 
patjetër, do të të çoj unë në 

shtëpi pas kolonoskopisë. 

Faleminderit për 
mbështetjen  
që më jep. 

Kolonoskopia nuk është
aq keq sa mendon. Por është 

e rëndësishme që të bësh 
përgatitjen e zorrëve. 



Hm, nuk paska 
shije aq të keqe. 

DITA PËRPARA KOLONOSKOPISË SË MARKUT



Me thënë të vërtetën,
nuk e mbaj mend fare 
pjesën e kolonoskopisë, 
vetëm përgatitjen. Do të 

jesh mirë. 

Je mirë?

Vetëm pak 
nervoz. Do 
të jetë e 

parehatshme?

DITA E KOLONOSKOPISË



Përshëndetje Mark! Më 
vjen mirë që erdhe. Je 

gati për kolonoskopinë?

Po. Dje kam konsumuar
vetëm lëngje transparente. 
Mbarova gjithashtu dhe 

solucionin për përgatitjen 
e zorrëve dhe nuk kam 

ngrënë asgjë sot. 

Doktori vendos
një tub të vogël me 

diametër rreth gjysmë inç 
në rektum. Tubi ka një 

dritë dhe kamera në fund. 
Nuk duhet të dhembë.

Shumë mirë! Kjo
duhet t’i japë doktorit 
një pamje të qartë të 

zorrës së trashë  
dhe rektumit.



Jam shumë e gëzuar që 
Marku po kujdeset për 

shëndetin e tij!

Faleminderit. 
Mendoj se jam 
gati të hyj tani. 

Shumë mirë. Atëherë, 
shkojmë te dhoma  

e procedurës.



Dëgjova se keni 
bërë punë të mirë me 
përgatitjen e zorrëve. 
Zorrën e trashë dhe të 

pastruar do ta shikojmë 
këtu më vonë. 

Do t’ju jap një ilaç  
që të qetësoheni. Do t’ju 

vendosë në gjumë.  
Jeni gati për 
procedurën?

Jam gati. 



Falë zotit. A do të 
thotë kjo se mbarova 
punë krejtësisht me 

ekzaminimin?

Çfarë lehtësimi!
Çfarë mund të bëj 
tjetër që ta ul 

rrezikun e kancerit të 
zorrës së trashë?

Është e rëndësishme
që të vijoni me ekzaminimin, sepse 
kanceri mund të zhvillohet edhe më 
vonë. Rreziku rritet me moshën. Do 
të të kthejmë në planin normal  

të ekzaminimit.

PAS EKZAMINIMIT

Përshëndetje, Mark. 
Kam lajme të mira! 
Nuk gjetëm asgjë 
anormale në zorrën  

e trashë. 



Mishi i përpunuar 
përfshin proshutën, 

pançetën dhe salsiçet, 
apo jo?

E saktë.

Personat që hanë më pak 
mish të përpunuar kanë më 
pak gjasa që të preken nga 
kanceri i zorrës së trashë. 
Aktiviteti fizik duket që të 
jetë gjithashtu i lidhur me 

uljen e rrezikut. 

Jeto shëndetshëm.
Studimet tregojnë se disa 

sjellje duket që kanë lidhje me 
uljen e rrezikut të kancerit të 
zorrës së trashë. Ne nuk e dimë 
gjithmonë se pse disa persona 

preken nga kanceri  
dhe disa jo.



Po alkooli 
dhe duhani?

Dakord, doktor. 
Do të përpiqem. 
Faleminderit.

Konsumi i më shumë se dy pijeve
në ditë është lidhur me kancerin e 
zorrës së trashë. Po ashtu, edhe 
duhani. Prandaj, uleni sasinë dhe 
shpeshtinë e të pirit alkool dhe 

mos pini duhan.

Përgjithësisht,
zgjedhjet e shëndetshme  

në jetë mund të ulin rrezikun 
për kancer të zorrës  

së trashë.



Si?

Thjesht duhet që të jem  
i rregullt me ekzaminimin 
dhe jetesën e shëndetshme, 

për të ulur rrezikun 
e prekjes nga kanceri 
i zorrës së trashë. 



Doktori sugjeron që të  
ha shëndetshëm dhe të ha më pak 
mish të përpunuar. Duhet të kryej 
aktivitet fizik, të pi më pak alkool  

dhe të mos pi duhan. Është gjithashtu  
e rëndësishme që ta kryej  
ekzaminimin tjetër në kohë.

Je më  
e mira!

Do të përshtatemi së 
bashku ndaj këtyre 
ndryshimeve! Mark,  
do të jemi me ty.



MË VONË ATË NATË, NË 
DARKË JASHTË ME FAMILJEN

Dëshironi pak 
verë, zotëri?

Jo, 
faleminderit.

Prit,
nuk do të pish  
verë, Mark? 

Doli negative, por 
doktori më dha disa 

këshilla për të jetuar 
shëndetshëm.

Jo. Pak më herët 
bëra një ekzaminim të 
kancerit të zorrës  

së trashë. 



Të kam vëlla dhe kujdesem
shumë për shëndetin tënd. Ju të 
dy duhet të filloni të flisni me 
doktorët rreth ekzaminimit për 

kancerin e zorrës  
së trashë. 

Meqenëse jemi rreth së 
njëjtës moshë, është më 
mirë herët sesa vonë.

Çfarë testi 
ekzaminimi 

bëre?

Unë bëra atë të jashtëqitjes,
çdo tre vjet. Ishte i shpejtë dhe 

i thjeshtë. Këtë vit, rezultati 
ishte anormal, prandaj duhet  
të vijoja me kolonoskopinë. 

Çfarë këshillash të 
dha doktori për jetë 

të shëndetshme? 



Fillo me një dietë  
të shëndetshme

dhe aktivitet fizik 
të rregullt. Kufizo 
alkoolin dhe mos  

pi duhan.

Gjëja më e 
rëndësishme që 
duhet bërë është  
të ekzaminohesh.

Nuk dua që të  
prekem nga kanceri! 
Do përpiqem që të  

lë duhanin.



Endrju, mos harro  
që të kryesh një test 

ekzaminimi për kancerin e 
zorrës së trashë kur të ta 

rekomandojë ofruesi i 
kujdesit shëndetësor.

Patjetër, babi.

Ndalojmë
pak më tej dhe 

bëjmë pak pushim.

Po!

Ej, Lili. 
Do të hash diçka 

të shpejtë?





Faleminderit që 
stërvitesh me mua, 

Endrju. Më bëhet qejfi 
që kujdesesh për 

shëndetin tim. 

Faleminderit që më  
nxite që të ekzaminohem. 
Do ta ulim së bashku 
rrezikun e kancerit të 

zorrës së trashë!



FAKTE RRETH RREZIKUT TË KANCERIT TË ZORRËS  
SË TRASHË 

Faktorët e rrezikut të kancerit të zorrës së trashë përfshijnë:

•  Moshën — rreth 90% e rasteve ndodhin te personat  
e moshë 50 vjeçare dhe më lart* 

•  Të pasurit e një historiku personal ose familjar me kancer  
të zorrës së trashë ose polipeve adenomatoze 

•  Të pasurit e një sindrome të trashëguar, si sindroma Lynch ose 
polipe familjare adenomatoze (familial adenomatous polyps, FAP)

Kanceri i zorrës së trashë prek në raport më të lartë komunitetin e zi: 
Rreziku dhe raporti i kancerit të zorrës së trashë është më i lartë 
për afroamerikanët. Arsyet janë komplekse, por përfshijnë dallime 
në faktorët e rrezikut, si dhe ndikimet e pabarazisë shëndetësore, 
për shkak të racizmit strukturor, si për shembull aksesi më i ulët 
në kujdesin shëndetësor (ekzaminime, trajtim etj.).

Këto ndryshime të stilit të jetesës mund të ulin rrezikun:

•  Rënia në peshë, nëse jeni mbipeshë ose obez 

•  Rritja e aktivitetit fizik duke shpenzuar më pak kohë ulur  
dhe duke lëvizur më shumë

•  Ngrënia e një sasie më të vogël të mishit të përpunuar  
dhe më shumë fruta dhe perime

• Pirja më e pakët e pijeve alkoolike

•  Mospirja e duhanit. Për ndihmë për të lënë duhanin, 
telefononi në numrin 866-697-8487.

 Flisni sot me ofruesin e kujdesit shëndetësor rreth rreziqeve 
dhe ekzaminimit.

*Departamenti i Shëndetit dhe Higjienës Mendore të Qytetit të Nju Jorkut 
rekomandon që personat të ekzaminohen për kancer të zorrës së trashë, duke 
filluar nga mosha 45 vjeçare, për arsye se rastet me kancer të zorrës së trashë 
janë rritur ndërmjet personave më të rinj se 50 vjeç. Nëse jeni ndërmjet moshës 
45 dhe 49 vjeçare, konsultohuni me ofruesin e kujdesit shëndetësor rreth rrezikut 
të kancerit të zorrës së trashë dhe me kompaninë e sigurimeve rreth mbulimit 
nga sigurimet, përpara testit ekzaminues.
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