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Ela: Hej, Diana, ç’kemi? A do që të 
takohemi mbas pune? 

Diana: Nuk mundem. Më duhet të shkoj 
për vizitë te gjinekologu. 

Ela: Pse? Ka ndonjë gjë që s’shkon? 

Diana: Jo, gjithçka është në rregull. Më 
ka ardhur koha që të bëj analizën e qafës 
së mitrës. Meqë ra fjala, kur ishte hera e 
fundit që e bëre analizën e qafës së mitrës? 

Ela: Nuk jam e sigurt se kur. 

Diana: Analizën e qafës së mitrës duhet 
ta bësh rregullisht. Është një analizë e 
thjeshtë që kontrollon për shenja fillestare 
të kancerit të qafës së mitrës! 

 

 

 

 

Ela: E kuptoj se çfarë më thua, por unë 
nuk dua ta bëj. 

Diana: Ç’thua kështu! Gratë duhet ta 
bëjnë analizën e qafës së mitrës rregullisht 
sapo të bëhen aktive nga ana seksuale. 

Ela: Nuk di çfarë të them. E bëra njëherë 
një analizë të qafës së mitrës dhe më erdhi 
shumë turp.  

Diana: Ela, ti duhet të kujdesesh për 
veten! Ka edhe vende ku mund ta bësh 
analizën falas ose me çmim të ulët. 

Ela: Ke të drejtë. E di që duhet ta bëj këtë 
analizë patjetër. Sa është numri? Do të ju 
telefonoj sot.  

 

 

 

 

 

• Analiza e qafës së mitrës mund t’i 
zbulojë problemet përpara se ato të 
shndërrohen në kancer. 

• Në qoftë se keni njolla gjaku midis 
periodave, derdhje jo të zakonshme nga 
vagina ose gjakderdhje të 
jashtëzakonshme menstruacionesh, 
shkoni te mjeku. 

Virusi “Human Papilloma Virus” (HPV) 
ju vë në rrezik për kancerin e qafës së 
mitrës dhe prezervativët jo gjithmonë 
ju mbrojnë! 

A e dini se? 

Pap Test (Albanian)

 
 

Për të gjetur një vend për 
analizë të qafës së mitrës 

pranë jush, telefononi: 
 

1.800.227.2345 
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Është analizë e thjeshtë! 


