
Ekzaminimi Rezultati
Vlera e rekomanduar për 
testin e shqyrtimit  (Cut off) Njësia

F-Hb spec. – mostra I 0,0–20,0 µg/g

F-Hb spec. – mostra II 0,0–20,0 µg/g

Pacienti: 
Data e lindjes:
Data dhe ora e pranimit të mostrave të feçes:
Data dhe ora e përfundimit të analizës së mostrave të feçes: 
Data dhe ora e raportit të analizës:
Porositësi: Programi shtetëror për ekzaminimin dhe zbulimin e hershëm të ndryshimeve 

parakanceroze dhe kancerit në zorrën e trashë dhe rektum.

Ekzaminimi i feçes:

Rezultatet i përpunoi:

Mendim:
Analiza e ekzaminimit laboratorik për hemorragji të fshehtë në feçe është negative.

Drejtuesi i laboratorit:

Qendra për Zbulimin e Hershëm të Kancerit 
Numri i telefonit: 01/620 45 21  
Laboratori Svit Licenca për veprimtari
Tehnološki park 24, 1001 Ljubljana Ministria e Shëndetësisë:

EKZAMINIMI LABORATORIK EKZAMINIMI PËRFUNDIMTAR

Ju lutemi, ktheni fletën!

TRUBARJEVA 2, 1000 LJUBLJANA
TEL.: 01/ 244 14 00, FAKS: 01/ 244 14 47

Personi përgjegjës:

programi shtetëror për 
ekzaminimin dhe zbulimin 
e hershëm te ndryshimeve 

parakanceroze dhe të kancerit 
n zorrën e trashë dhe rektum



MENDIM

Në laboratorin tonë kemi ekzaminuar të dyja mostrat e feçes tuaj të pranuar. Ju informojmë se 
analiza laboratorike për gjakderdhje të fshehtë në feçe është negative.

Një rezultat negativ do të thotë se në mostrat e feçes tuaj nuk u tejkalua vlera e rekomanduar e 
hemoglobinës për testin e shqyrtimit. Ne do t'ju ftojmë përsëri në Programin Svit përsëri dy vjet 
pas dërgimit të kësaj ftese për të marrë pjesë në raundin aktual të shqyrtimit.

Ekzaminimin tuaj laboratorik tregojani mjekut juaj personal kur ta takoni.

Sidoqoftë, sigurohuni që të jeni të kujdesshëm nëse ju shfaqet ndonjë nga shqetësimet e 
mëposhtme:
• hemorragji e dukshme në feçe,
• ndryshim në mënyrën e ndarjes së feçes,
• feçe shumë e hollë,
• kapsllëk pas diarresë,
• dhimbje të forta, të përsëritura dhe të zgjatura barku,
• humbje e padëshiruar e peshës trupore ose probleme të tjera të pashpjegueshme.

Nëse ndodh ndonjë nga këto probleme, konsultohuni me mjekun tuaj dhe mos prisni për një 
ftesë tjetër për në Programin Svit. Nëse keni kryer një kolonoskopi jashtë Programit Svit, madje 
edhe në rastin e testit negativ të feçes, ju këshillojmë që të kryeni shqyrtimin.

Nëse dëshironi sqarime të mëtejshme ose nëse keni ndonjë pyetje çfarëdo, mund të na 
telefononi në numrin 01/620 45 21 nga e hëna deri të premten nga ora 09:00 deri në orën 14:00 
ose të na dërgoni email në adresën svit@nijz.si. Mund të na shkruani nëpërmjet postës ose 
telefaksit në numrin 01/620 45 29. Shumë gjëra interesante mund të gjenden edhe në faqen e 
internetit të Programit Svit www.program-svit.si.

Ju mirëpresim me dëshirën që t’i përgjigjeni përsëri ftesës tonë të ardhshme.

Bashkëpunëtorët e Programit Svit
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