
Merrni pjesë në screening 
Mbroni shëndetin tuaj

Ç’është screening?
Screening është një program shtetëror për diagnostikimin e parakohshëm 
të sëmundjeve (tumoreve) për mbrojtjen e shëndetit tuaj:

• është falas;

• është i thjeshtë;

• nuk është i dhimbshëm;

• mund t’a bësh afër shtëpisë;

• nuk kërkohet prenotim;

• nuk kërkohet impegnativa e mjekut;

• respekton privatësinë tuaj (Privacy) sipas ligjit në fuqi.

Nëse merrni letrën personale,

LEXOJENI, MOS E HIDHNI POSHTË!

Mbroni shëndetin tuaj

Nëse nuk ju ka ardhur letra personale ose doni të informoheni më gjërësisht, mund të telefononi falas

në numrin e Sekretarisë Screening të zonës suaj (nga telefoni fiks ose nga celulari)

AREA VASTA n.1

Fano Numero Verde 800 710977

Pesaro Numero Verde 800 738073

Urbino Numero Verde 800 210858

AREA VASTA n.2

Ancona, Senigallia, 

Jesi, Fabriano

Numero Verde 800 267267

AREA VASTA n.3

Macerata, Civitanova Marche,

Camerino

Numero Verde 800 178 008

AREA VASTA n.4

Fermo Numero Verde 800 185 454

AREA VASTA n.5

San Benedetto, Ascoli Piceno 

Numero Verde 800 586 657

Shkarko APP gratis 
për të gjitha informacionet.
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Screening i gjirit (MAMMOGRAFIA)

Është një ekzaminim falas, i thjeshtë, i shpejtë dhe pa dhimbje.

Screening bëhet nëpërmjet mamografisë (radiografi e gjirit) çdo 2 vjet dhe shërben 
për të verifikuar nëse gjiri juaj është normal.

Nëse jeni në moshën 50 deri në 69 vjeç do t’ju ftojmë nëpërmjet një letre personale, 
ku do t’ju jetë caktuar takimi pranë shërbimit shëndetësor të zonës suaj.

Nëse është e nevojëshme, mund të ndryshoni datën ose orën e takimit duke telefonuar 
në numrin e shënuar në letrën personale.

Nëse nuk ju ka ardhur letra, telefononi Sekretarinë Screening të zonës suaj.

Përgjigjja në emrin tuaj do t’ju vijë në shtëpi me postë. 

Nëqoftëse do të jetë e nevojëshme të bëni kontrolle të tjera do t’ju marrim në telefon.

Screening i qafës së mitrës (PAP-TEST/HPV)

Është një ekzaminim falas, i thjeshtë, i shpejtë dhe pa dhimbje.

Screening bëhet për të verifikuar normalitetin e qelizave të qafës së mitrës. 

Nëse jeni në moshën 25 deri në 34 vjeç do të bëni PAP Test çdo 3 vjet; nga mosha 35 deri 
në 64 vjeç do të bëni HPV Test çdo 5 vjet. 

Nëse jeni në moshën 25 deri në 64 vjeç, do t’ju ftojmë nëpërmjet një letre personale, ku do 
t’ju jetë caktuar takimi pranë Konsultorit më afër shtëpisë suaj. Nëse është e nevojëshme, 
mund të ndryshoni datën ose orën e takimit duke telefonuar në numrin e shënuar në letrën 
personale.

Nëse nuk ju ka ardhur letra, telefononi Sekretarinë Screening të zonës suaj. 

Përgjigjja në emrin tuaj do t’ju vijë në shtëpi me postë. Nëqoftëse do të jetë e nevojëshme 
të bëni kontrolle të tjera do t’ju marrim në telefon. 

Screening i zorrës së trashë  
(SOF - KËRKIMI I GJAKUT OKULT NË FEÇE)

Është një ekzaminim falas, i thjeshtë, i shpejtë dhe pa dhimbje.

Screening bëhet për të verifikuar nëse ka gjak që nuk shihet me sy në feçe 
(jashtëqitje); bëhet çdo 2 vjet.

Nëse jeni në moshën 50 deri në 69 vjeç do t’ju ftojmë nëpërmjet një letre personale, 
me të gjithë udhëzimet për të tërhequr flakonin (epruvetën) për analizën e feçes dhe 
për t’a dorëzuar atë.

Nëse nuk ju ka ardhur letra, telefononi Sekretarinë Screening të zonës suaj. 

Përgjigjja në emrin tuaj do t’ju vijë në shtëpi me postë. 

Nëqoftëse do të jetë e nevojëshme të bëni kontrolle të tjera do t’ju marrim në telefon. 


