Parandalimi i tumoreve të zorrës së trashë
Programi i kontrollit (screening)

Tumoret e zorrës së trashë janë shkaku i dytë në rastin e vdekjeve nga
tumoret si për burrat (mbas tumorit të mushkërive) ashtu dhe për gratë (pas
tumorit të gjirit); zhvillimi i tumorit të zorrës së trashë, gati në të gjitha
rastet (rreth 90%) është i paraprirë nga çfaqja e plagëve (polip ose
adenome) që me kalimin e kohës mund të kthehen në tumore (rreth 25% e
rasteve).
Prova e kontrollit të zorrës së trashë lejon zbulimin dhe diagnostikimin
paraprak të pranisë së polipeve ose të plagëve tumorale; i propozohet grave
dhe burrave nga 50 deri në 69 vjeç, sepse në këtë periudhë të jetës rreziku
për këtë lloj tumori është më i lartë, por në sajë të diagnostikimit në kohë e
të një ndërhyrje të shpejtë është më e madhe edhe mundësia për të arritur
rezultate të mira.
Për personat që rezultojnë pozitivë në provën, programi propozon falas,
bërjen e skopisë së zorrës së trashë dhe të kontrolleve të mëtejshme, ashtu
si edhe bërjen e kurave për ata që rezultojnë pozitivë në skopine, nëpërmjet
një plani të përcaktuar që parashikon marrjen në ngarkim të këtyre
personave.
Sipas eksperiencave të paraqitura në libra të ndryshëm (studime të
ndryshme), vetëm 4-5% të personave që i nënshtrohen analizave per
zbulimin e gjakut të fshehur në nevojë ka një rezultat pozitiv (prania e
gjakut në feçe); ndër këta vetëm një në tre rezulton të ketë një polip ose një
plagë tumorale.
Qytetarët mund t’i drejtohen, për informacione dhe sqarime, nga e hëna
deri të premten, nga ora 11 deri në 15, Zyrës së marëdhënieve me Publikun
në Spitalin
Guglielmo da Saliceto (Cantone del Cristo) në Piacenza (tel. 0523. 303125
– mail: screening.colon@ausl.pc.it).
Të dhëna të mëtejshme mund të gjeni në sitin e Ndërmarrjes Shëndetësore
të Piaçencës (Twww.ausl.pc.it) ose në sitin e Shërbimit Shëndetësor
Krahinor (www.saluter.it).

