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Urime!

Nëse po konsultoheni me doktorin për planifikimin e një kolonoskopie 
ekzaminuese, një procedurë e cila rekomandohet të kryhet rreth moshës 
50 vjeçare për të konfirmuar gjendjen e mirë të zorrës së trashë, ju keni 
ndërmarrë një hap të rëndësishëm drejt sigurisë së shëndetit për veten 
dhe familjen tuaj.

Arsyeja për ta ndërmarrë këtë vendim të rëndësishëm

Kanceri i zorrës së trashë prek burrat dhe gratë e të gjitha racave dhe 
grupeve etike dhe haset më shpesh te personat nga mosha 50 vjeçare e 
lart. Mesatarisht, rreth një në 23 persona do të preket nga kanceri i zorrës 
së trashë në jetën e tij. Zbulimi i hershëm gjatë kolonoskopisë mund t’ju 
ndihmojë që të parandaloni formimin e kancerit të zorrës së trashë.*

Procedura e kolonoskopisë është mënyra e vetme ekzaminuese që mund 
të parandalojë vërtet kancerin e zorrës së trashë në kohën e ekzaminimit. 
Kjo arrihet, sepse gjatë kolonoskopisë, doktori mund të heqë polipe, 
zmadhime të vogla që mund të zhvillohen në kancer në se nuk trajtohen, 
përpara se ato të kthehen në kancer. Procedura e kolonoskopisë zgjat 
rreth 30 minuta dhe është procedurë ambulatore, që do të thotë se ju 
do të shkoni në shtëpi, në të njëjtën ditë që kryhet procedura. 

Si të përgatiteni për një kolonoskopi ekzaminuese

Ky tregim me figura, që ka si personazh Sandrën, është krijuar për 
t’ju ndihmuar që të përgatiteni për kolonoskopinë. Sandra është një 
prej mijëra individëve që janë ekzaminuar në qytetin e Nju Jorkut vitin 
e kaluar. Duke lexuar historinë e Sandrës, ju do të mësoni si më poshtë:

• Arsyet e kryerjes së kolonoskopisë
•  Si të përgatiteni për kolonoskopinë, duke përfshirë informacion 

rreth përgatitjes së zorrëve, një proces që përshin marrjen 
e ilaçeve nga goja, zakonisht në formë të lëngshme ose tablet

• Çfarë duhet pritur përpara dhe pas kolonoskopisë

Faqja e fundit e këtij tregimi me figura përmban më shumë informacion 
dhe mjete për t’ju ndihmuar që të përgatiteni, duke përfshirë një listë 
me pyetje që mund ta merrni me vete në vizitën e ardhshme te doktori.

*  Grupi i Punës i SHBA-së për Statistikat rreth Kancerit. Statistikat e Kancerit në Shtetet e Bashkuara: Raport interneti 
për rastet dhe vdekshmërinë në periudhën 1999-2014. Atlanta, GA: Departamenti i Shëndetit dhe Shërbimeve 
Njerëzore i SHBA-së, Qendra për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve dhe Instituti Kombëtar i Kancerit; 2017. 
E disponueshme në cdc.gov/uscs.

https://cdc.gov/uscs




TRE DITË PËRPARA KOLONOSKOPISË

Pa të shohim... çfarë 
duhet të marr që 
të përgatitem për 
kolonoskopinë? 

Infermierja më tha të 
mos marr asnjë ushqim 
ose pije të kuqe, vjollcë 
ose blu. Asgjë që mund 
të ngjajë me gjakun 

në zorrë. 

NË DYQAN

LISTA E 
USHQIMEVE

- Lëng molle
- Ujë arre kokosi

- Lëng xhenxhefili

- Pije sportive

- Çaj
- Kafe
- Lëng pule

*Asgjë me ngjyrë 

të kuqe, blu ose 

vjollcë

Nëse nuk shoh dot 
përtej, nuk mund 

ta konsumoj. 
Lëngu i mollës 
duhet të jetë 
i pranueshëm.

...tani të marr 
solucionin e 
përgatitjes 
së zorrëve...



Ali

Aaron

Të gjitha kontaktet

Abbott

Alex

Art

11:37 AM

Po. Do të 
të pastrojë 

zorrën e trashë.

Dhe ky 
aromatizues do 
ta ndihmojë që 
të ketë shije 
më të mirë.

Si do të jetë 
procedura? Edhe 
Aron e ka bërë 
më parë. Ndoshta 
më tregon ai...

Ou... Kjo 
enë kaq e 

madhe është 
për solucionin 
e përgatitjes 
së zorrëve?



Ej, Aron. A bëre 
një ekzaminim për 
kancerin e zorrës 
të trashë ti pak 
më herët?

Alo?  
po Sandra. 
Si je?

Kam pirë SHUMË. 
Pastaj mu desh të 

shkoja në banjë për 
orë të tëra. 15 herë 
sprint 50 metra.

Po. Kolonoskopia 
nuk ishte aq e rëndë. 
Mos u shqetëso për 
procedurën. Pjesa 
e vështirë është 

përgatitja e zorrëve.

Pse?



Mund të marrësh 
më shumë 

informacion nga 
koordinuesja. Ta 
dha kartëvizitën, 
apo jo? Bëji një 

telefonatë!

Ou... Nuk e dija 
që përgatitja 

e zorrëve kishte 
kaq punë.

Ja, tani.  
Faleminderit, Aron!

Përshëndetje, jam Sandra. 
Do të bëj një kolonoskopi 

pas disa ditësh dhe do të doja 
pak më shumë informacion 

rreth përgatitjes.

Kejti Smith
Koordinatore kolonoskopie
Telefon: 555-536-7689
Email: katie.smith@cp.co

mailto:katie.smith%40cp.co?subject=


Patjetër, mund ta 
shpjegoj procesin 
hap pas hapi. Është 
relativisht e thjeshtë, 
duhen mbajtur mend 
tre gjëra kryesore: 
1.  Mbaj dietë 

vetëm me lëngje 
transparente 
një ditë përpara.

2.  Pije TË GJITHË 
lëngun e 
përgatitjes 
së zorrëve.

3.  Thuaji dikujt të 
të çojë në shtëpi.

Fytyra kur 
të thotë 
dikush që 
nuk ha 

dot ushqim 
të thatë 

gjithë ditën.



Në rregull... 
Mund t’ia dal.

Duhet të 
zgjedh dietën 
e lëngjeve. 
Të shoh se 
çfarë kam...

DY DITË PËRPARA KOLONOSKOPISË



Përshëndetje, 
jam Sandra.

Po. Dhe të të 
kujtoj për ilaçet...

Nuk do të marr 
asnjë ilaç sot, 

siç më tha doktori.

O, ç’kemi Sandra? 
Ke ndonjë pyetje?

Vetëm dietë me 
lëngje transparente 
nesër, në rregull?



Më duhet  
ndihma juaj nesër. 

Është për ekzaminimin 
e kancerit të zorrës 

së trashë.

Mos u shqetëso, 
Sandra. Do të 

të lëmë të shkosh 
e para në banjë.

Nuk do të 
hamë para teje. 
Dhe unë do të 
të shoqëroj!

Jeni më 
të mirët.

*psherëtimë*... Shpresoj që të mos 
kem kancer. Ekzaminimi për kancer do 
të jetë i vështirë, por dua të ruaj 

shëndetin. Ndoshta një gjumë i mirë do 
të më ndihmojë të qartësoj mendjen...



Prit... nuk duhet 
bulmet. Nëse 
nuk shoh dot 

përtej, nuk mund 
ta konsumoj.

NJË DITË PËRPARA KOLONOSKOPISË
HERËT NË MËNGJESIN  
TJETËR

Krem

qumështi

Krem

qumështi



Je mirë? Nuk ke 
ngrënë ushqim të 
thatë gjithë ditën.

Do të hamë edhe 
ne të njëjtën 
gjë me ty!

Ndihem mirë. Këto 
ishin mjaftueshëm.

DREKË, ATË DITË MË VONË...

Ju faleminderit! 
Nuk do t’ia dilja 

dot pa ju.

Të bëftë  
mirë!



Dhe pastaj pak 
aromatizues që të 
rregullojë shijen... 

Pra, duhet vetëm 
që të shtoj 

ujë te solucioni 
i përgatitjes 
së zorrëve... 



Gjysmën. Pjesa tjetër 
është për nesër 

në mëngjes herët. 

Do ta pish 
të gjithë atë?



Oh. Koha për 
“sprintin 50 metërsh 

deri në banjë”...

Po jep një shembull 
të mirë për familjen, 

Sandra.

Mbaj mend që 
gjyshi yt kishte 

kancer.

Po, kishte. Kjo më motivoi që 
ta bëja këtë. Më mirë ta gjej 

herët sesa shumë vonë. 

Edhe djali 
yt duhet të 
ekzaminohet. 

Ai sapo mbushi 
51 vjeç.



Babi ka bërë 
kolonoskopi? 

Hm...

Sa herë do të 
ndodhë kjo?

Dhjetë herë, 
ndoshta më shumë. 
Kështu ndodhi dhe 
me babanë tënd kur 
bëri kolonoskopinë.



DITA E KOLONOSKOPISË

Duhet të mbaroj së 
piri pjesën tjetër të 
lëngut të përgatitjes 

së zorrëve.



Gati për 
kolonoskopinë, 

zemër?

Mos u shqetëso, do të 
vij unë që të të marr! 

Pastaj do të më 
tregosh se si është.

Patjetër! Mos harro,
nuk më lënë që të kthehem 
në shtëpi pa shoqërues!



TEK TAVOLINA E REGJISTRIMIT...

Pjesën e mbetur  
të lëngut të përgatitjes  

së zorrëve në  
orën 5 të mëngjesit. 

Pastaj, asgjë.

Po. Burrin tim.

Po.

Mirë se erdhët! Dakord, pra tre gjëra: 
Së pari, keni ardhur për kolonoskopi?

Së dyti, a keni pirë 
ose ngrënë ndonjë 

gjë sot në mëngjes?

Perfekte. Së treti,  
a keni ndonjë person 

që do t’ju çojë 
në shtëpi?

Shumë mirë. 
Do t’ju njoftoj 

kur doktori të jetë 
gati që t’ju takojë!



Do t’i shikoni 
fotografitë 
e zorrës së 
trashë këtu.

E piva të gjithë dhe dje 
kam marrë vetëm lëngje 

transparente. Ndihem e pastër 
dhe bosh.

Shumë mirë. Tani, ky qetësues do t’ju 
vendosë në gjumë dhe mund të mos 

e mbani mend kolonoskopinë më vonë. 
Jeni gati për procedurën?

Jam gati.

Si ishte lëngu 
i përgatitjes 
së zorrëve?



E çliruar! Por, 
kam pak uri. 

Ej! Mbarova!

NË DHOMËN E PRITJES...

Si ndihesh?



Ju faleminderit për të 
gjithë ndihmën! Më vjen 

mirë që e bëra këtë. 
Ndihem mirë që po 

investoj për shëndetin.

Ej, Sandra! Me sa 
duket, procedura 
shkoi mirë. Thjesht 
doja t’ju kujtoja 
që të prisni për të 
marrë fotografitë. 
Duhet të jenë gati 

për një orë.

Dhe mos harroni: 
mos pini alkool sot. 
Dhe mos bëni plane të 
mëdha për mbrëmjen! 

Thjesht pushoni.

Duket mirë. 
Ndoshta duhet 

ta bëj edhe unë...



PAS KOLONOSKOPISË

Jo sot. 
Jo plane të 

mëdha, e mban 
mend?

Do të bëjmë  
ndonjë gjë për qejf?  

Të bësh pazar?

Mirë. Infermierja 
më tha që arritën 
të bënin fotografi 

të të gjithë 
zorrës së trashë. 

Deri në fund. 

Nuk ka polipe 
ose fryrje që 
mund të jenë 

kancer.

Çfarë 
panë?

Po, e drejtë... 
Pra, si ishte?



Sa uri 
kam...

Sandra, do të  
të gatuaj ushqimin 

e preferuar 
sonte!

Faleminderit! 
Mezi po pres!

KJO ia vlente 
të gjithë mundin.



Jemi shumë 
krenarë për ty, 

Sandra!

Ndoshta duhet të 
kontrollohem edhe 
unë për kancerin e 
zorrës së trashë.

Po ti,
kur do ta bësh?





PYETJE PËR DOKTORIN

1.  Çfarë lëngu për përgatitjen e zorrëve duhet të marr përpara 
procedurës së kolonoskopisë?

2.  Çfarë ilaçesh të tjera duhet të marr përveç lëngut për përgatitjen 
e zorrëve?

3.  A duhet t’i ndaloj ilaçet që marr, përpara procedurës?

4.  Sa kohë pushim duhet të marr nga puna që të përgatitem 
për kolonoskopinë?

5.  Çfarë qetësuesi do të marr gjatë kolonoskopisë?

6.  Sa zgjat kolonoskopia?

7.  Çfarë ndodh nëse gjejnë polip?

8.  Sa shpesh duhet ta bëj kolonoskopinë?

9.  Kush tjetër në familje duhet të ekzaminohet?

10.  Çfarë duhet të bëj nëse nuk ndihem mirë menjëherë 
pas procedurës?
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