
 
 

     
Ardiani: Zana, morën në telefon nga zyra 
e mjekut për të na njoftuar për takimin që 
kemi javën që vjen. Për çfarë është 
takimi? 

Zana: Folëm për këtë! Meqenëse të dy 
mbushëm moshën 50 vjeç, duhet të bëjmë 
analizën për kancer të zorrës së trashë. 

Ardiani: Të them të vërtetën, po 
shpresoja që ti të kishe harruar. 

Zana: Jo, nuk e harrova. Takimin e 
caktova para disa javësh. Prandaj mos 
planifiko asgjë për të martën që vjen. 

Ardiani: A je e sigurt se duhet ta bëjmë 
një gjë të tillë? Pse ka kaq rëndësi? 

 

 

 

 

 

Zana: Ka rëndësi për shkak të kancerit të 
zorrës së trashë! A e mban mend se çfarë 
kaloi familja e Fatosit kur ai pati kancer? 
Nuk e di se si do të bëj pa ty po të të 
humbas. 

Ardiani: Mos i mendo këto gjëra. 

Zana: Pra, e vendosëm. Do të shkojmë të 
dy të bëjmë një analizë të zorrës së trashë. 
Në këtë mënyrë, në qoftë se gjejnë ndonjë 
mish të huaj, mund ta heqin duke mos 
lejuar që të shndërrohet në kancer! 

Ardiani: Mirë. Vetëm se nuk më pëlqen 
mënyra se si e bëjnë analizën. 

Zana: Nuk është ndonjë gjë e madhe. 
Dhe mund të të shpëtojë jetën. 

 

 

 

 

 

• Ka disa analiza të ndryshme që bëhen për 
kancerin e zorrës së trashë. Flisni me 
mjekun tuaj në lidhje me analizën më të 
posaçme për ju. 

• Një skopi e zorrës së trashë mund të 
gjejë dhe heqë mishra të huaj (të 
quajtur polipe) përpara se të 
shndërrohen në kancer. 

• Në qoftë se keni gjakderdhje nga zorra 
e drejtë ose gjak në jashtëqitje, shkoni 
te mjeku. 

 

A e dini se? 

Bëje analizën e  
zorrës së trashë! 
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Get help any time. 
 
1.800.227.2345 / www.cancer.org 

 

Për të marrë faktet në 
lidhje me kancerin e 

zorrës së trashë, 
telefononi: 

 
1.800.227.2345 
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