
DISA KËSHILLA TË NEVOJSHME PËRPARA SE TË KRYENI CHECK UP 
 

 

 ANALIZAT E GJAKUT 

 

Përse janë të nevojshme analizat e gjakut? 

Sepse nëpërmjet analizave të gjakut detektohen substancat që qarkullojnë në organizëm si dhe 

kontrollohet funksionimi i organeve. 

  

Si duhet të përgatitemi për kryerjen e analizës së gjakut. 

Përpara se të kryeni analizat e gjakut është e rëndësishme të tregoni kujdes për disa rregulla të vogla 

por të rëndësishme, me qëllim që rezultatet të jenë sa më afër të vërtetës. Faktorë të tillë si: të qenët 

esëll (mosngrënia), dieta, marrja e ilaçeve, aktiviteti fizik mund të ndikojnë në rezultatin e analizave. 

 

 Të qenët esëll 
Duhet të jeni esëll (të mos konsumoni ushqim) për të paktën 8-12 orë (14 orë në rast të analizës së 

kolesterolit dhe triglicerideve) përpara momentit të marrjes së gjakut. Gjatë kësaj periudhe mund të 

konsumoni ujë në sasi 1-2 gota. Duhet të ndërpritet absolutisht konsumimi i sheqerit, alkoolit, kafes, 

çajit, duhanit. 

E rëndësishme është të mos qëndroni pa ngrënë  mbi 24 orë përpara analizës së gjakut sepse mund të 

ndikojë në rënien e glicemisë, kolesterolit, triglicerideve, proteinave, T3, T4 dhe  në rritjen e 

bilirubinës, acidit urik, kreatinemisë. 

 

 Dieta 

Në ditët përpara kryerjes së analizës së gjakut rekomandohet të ndiqni dietën tuaj (mënyrën e 

ngrënies) të zakonshme. E mira është të shmangni shtimin apo pakësimin e kalorive në krahasim me 

ato që merrni çdo ditë. Shtimi i theksuar i ushqimit apo edhe pakësimi drastik i tij mund të sjellë 

rezultat fals, pra një pasqyrim jo real të gjendjes tuaj shëndetësore. 

 

 Medikamentet 

Rekomandohet të mos merren medikamente për të paktën 12 orë përpara kryerjes së analizës së 

gjakut. Nuk duhet të ndërpritet marrja e medikamenteve në rast të terapisë së dhënë nga mjeku për 

sëmundje kronike apo nevojës së përdorimit të medikamenteve  për shpëtimin e jetës. Në këtë rast 

duhet t’i bëni të ditur infermieres apo mjekut faktin që keni marrë medikament përpara kryerjes së 

analizën së gjakut. 

 

 Aktiviteti fizik 

Është e nevojshme të shmanget aktiviteti intensiv fizik gjatë 8-12 orëve nga momenti i kryerjes së 

analizës së gjakut.  

 

 ANALIZA E URINËS 

 

Çfarë është dhe përse shërben? 

Analiza e urinës është një test kimik, fizik dhe micriskopik që realizohet nëpërmjet marrjes së një 

kampioni urine. Shërben për të evidentuar patologji të aparatit urinar si dhe për të kontrolluar 

funksionimin e veshkave. 

 

Si duhet të përgatitemi për kryerjen e analizës së urinës? 

Për marrjen e një kampioni optimal të urinës rekomandohet: 

 Marrja në farmaci e kontenitorit steril përkatës; 

 Moskryerja e sforcimeve fizike dhe ndërprerja e marrëdhënieve seksuale gjatë 12 orëve 

përpara marrjes së urinës; 

 Për femrat, të shmanget marrja e urinës gjatë periudhës së ciklit menstrual; 



 Të merret urina e parë e mëngjesit, ose si alternativë në pamundësi të urinës së parë, të merret 

urina, e cila ka qëndruar në fshikëz për të paktën 4 orë; 

 Të kryhet marrja e urinës përpara ngrënies së mëngjesit dhe përpara kryerjes së cdo aktiviteti 

fizik; 

 Pas larjes së kujdesshme të duarve dhe organeve të jashtme gjenitale, urina merret në mes të 

proçesit të urinimit (as në fillim e as në fund të tij) në mëngjes; 

 T’i bëhet e ditur personelit mjekësor çdo patologji  e aparatit urinar apo ndërhyrje uro-

gjenitale; 

 Kampioni i urinës të dorëzohet menjëherë në laborator. 

  

 

 FEÇE GJAK OKULT 

 

Çfarë është dhe përse shërben? 

Prania e gjakut në feçe është në përgjithësi një sinjal i një problemi ne traktin i tretës. Gjaku mund të 

jetë pasojë e një hemorragjie në cfarëdolloj pike të tubit tretës duke nisur nga goja deri në pjesën e 

anusit. Ekzaminimi i gjakut okult (i fshehtë) në feçe kryhet për të detektuar gjurmë të gjakut, të cilat 

mund të mos jenë të dallueshme me sy por zbulohen nëpërmjet kësaj analize specifike. Në mjaft raste 

ky test ka shërbyer për zbulimin e tumoreve të kolonit. Klasifikohet në grupin e ekzaminimeve rutinë 

dhe këshillohet të kryhet me një frekuencë vjeçare apo dy vjeçare duke filluar nga mosha 45/50 vjeç. 

 

Si duhet të përgatitemi për kryerjen e analizës së gjakut okult në feçe ? 

Për të evituar rezultatin fals pozitiv dhe arritjen e nje rezultati korrekt ndiqen hapat e mëposhtëm: 

 Tre ditë përpara kryerjes së testit është e mira të mos konsumohet mish i kuq krudo apo 

gjysëm krudo, sallame të çdo lloji, brokoli, lulelakër, panxhar i kuq, rrepa, spinaq, mollë, 

portokalle, kërpudha...) 

 Të evitohen burimet e pasura me vitaminë C (ushqime, ilaçe dhe integratorë); 

 Të mos konsumohet alkool apo medikamente antiinflamatorë të tipit Aspirinë (mund të 

dëmtojnë mukozën e stomakut me pasojë gjakosjen e saj); 

 Të evitohen ndërhyrjet dentare të paktën tre ditë përpara marrjes së kampionit si dhe  të lahen 

dhëmbët me kujdes në mënyrë që të mos shkaktohet hemorragji e gengivave; 

 Të mos merret kampioni në kushtet kur personi vuan nga hemorroidet, gjatë ciklit menstrual 

apo në rast të hemorragjisë në urinë. 

 

Për të patur një rezultat të saktë nevojitet: 

 Të përdoret kontenieri përkatës steril, i cili gjendet ne farmaci; 

 Gjatë marrjes së kampionit duhet të evitohet përzjerja me urinë, ujin e WC, apo 

detergjentë; 

 Merret kampion me anë të lugëzës në tre zona të ndryshme te feçes; 

 Brenda disa orëve kampioni i marrë duhet të dërgohet në laborator. 

 

 

 PSA TOTALE (Ekzaminim për meshkuj) 

 

Cfarë është e përse shërben? 

PSA (Antigeni Specifik i Prostatës) është një proteinë (identifikohet nëpërmjet analizës së gjakut) që 

sintetizohet nga qelizat e prostatës dhe shërben si indikator për sëmundje të prostatës. Rekomandohet 

të kryhet nga meshkujt duke filluar nga mosha 50 vjeç. 

 

Përgatitja për kryerjen e PSA 

Pë të reduktuar rrezikun e një rezultati fals: 

 Analiza nuk duhet të kryhet nëse personi ka një infeksion të rrugëve urinare; 

 48 orë përpra kryerjes së analizës së prostatës personi nuk duhet të kryejë aktivitet fizik të 

sforcuar; 



 48 orë pëpara kryerjes së analizës së prostatës personi nuk duhet të kryejë aktivitet seksual 

 

 

 EKG  E ZEMRËS 

 

EKG në qetësi e zemrës është një ekzaminim ambulator, i cili regjistron dhe shfaq grafikisht 

aktivitetin elektrik të zemrës.  Në përgjithësi nuk kërkon përgatitje të veçantë. Megjithatë, është mirë 

të saktësohet që personat, të cilët iu nënshtrohen kurave mjekësore apo janë mbajtës të pacemaker 

(apo pajisjeve të ngjashme) duhet të informojnë mjekun kardiolog. 

 

 

 EKOGRAFI ABDOMINALE E PLOTË (eko e plotë e barkut)  

 

Çfarë është dhe përse shërben? 

Eshtë një metodë diagnostikuese jo invazive. Kryerja e saj nuk bazohet në rrezatim por në emetimin e 

ultratingujve, të cilët nuk shkaktojnë dëmtim në organizëm. Nëpërmjet ekografisë abdominale të plotë 

eksplorohen të gjitha organet e barkut si: mëlçia, tëmthi, rrugët biliare, shpretka, veshkat, pankreasi, 

enët kryesore të gjakut që gjenden në kavitetin e barkut, fshikëza e urinës, vezoret dhe mitra (tek 

femrat), gjendra e prostatës (tek meshkujt), me qëllim që të studiohet forma, pozicioni apo ndryshime 

të mundshme. 

 

Si duhet të përgatitemi për kryerjen e ekografisë abdominale të plotë? 

Për kryerjen e ekografisë abdominale të plotë ndiqen hapat e mëposhtëm: 

 Një ditë përpara kryerjes së ekzaminimit rekomandohet një dietë e lehtë. Mundësisht të 

shmanget konsumi i mishit të derrit, sallameve e proshutave, frutave e perimeve, bulmetit, 

qumështit, pijeve të gazuara dhe kafes. Preferohet konsumi i bukës, brumrave, orizit (në sasi 

mesatare) dhe mishit të bardhë (pulës) apo peshkut pa kufizim; 

 Duhet të jeni esëll (pa ngrënë ) për të paktën 6-8 orë përpara kryerjes së ekzaminimit; 

 Mos ndërprisni medikamentet që mund të jeni duke marrë; 

 Duhet të keni fshikëzën e urinës së mbushur, për këtë nevojitet konsumi i të paktën 1 litre ujë 

jo i gazuar rreth një orë e gjysëm përpara ekzaminimit; 

 Rekomandohet kryerja e ekzaminimit në orët e para të ditës; 

 Merrni me vete  rezultate të ekzaminimeve të mëparshme, nëse keni kryer. 

 

 

 EKOGRAFIA E GJIRIT 

 

Çfarë është dhe për çfarë shërben? 

Ekografia e gjirit është një ekzaminim diagnostikues imazherik jo invaziv kryerja e të cilit bazohet në 

emetimin e ultratingujve që janë të padëmshëm për organizimin.  Nëpërmjet ekografisë së gjirit është 

e mundur të zbulohen kiste, fibroadenoma e formacione të tjera beninje të gjirit. Është një ekzaminim 

i rëndësishëm në diagnostikimin e hershëm të tumoreve malinje, përdoret sidomos si plotësues i 

mamografisë në rastet e fermrave në moshë të re për arsye të stukturës së dendur të gjirit (ku 

mbizotërojnë gjendrat e gjirit). Mund të kryhet për femrat gjatë periudhës së shtatzënisë.   

 

Si të përgatitemi për për ekografinë e gjirit? 

Për kryerjen e ekografisë së gjirit ndiqen hapat e mëposhtëm: 

 Ekografia e gjirit mund të kryhet në çdo moment të ciklit menstrual, megjithatë  preferohet 

periudha nga dita e 5
të
  deri në ditën e 12 

të
 nga fillimi i ciklit. 

 Nuk kërkon asnjë përgatitje paraprake. 

 Ruani dhe merrni me vete rezultate të ekzaminimeve të mëparshme të gjirit, në mënyrë që 

mjeku të kontrollojë cdo ndryshim të mundshëm nga një ekzaminim të tjetrin. 

 

 



 MAMOGRAFIA 

 

Cfarë është dhe për cfarë shërben? 

Mamografia është një ekzaminim thelbësor për parandalimin e tumorit të gjirit. Bëhet fjalë për një 

teknikë diagnostikuese radiologjike, e cila studion formën dhe strukturën  e gjirit dhe zbulon në një 

fazë të hershme edhe dëmtimet e përmasave të vogla, të cilët nuk arrihen të zbulohen gjatë kontrollit 

që mund të kryejë vetë gruaja apo mjeku. Mamografia është një ekzaminim që përdor rrezatimin 

jonizues, por me zhvillimin e teknologjise dozat e këtij rrezatimi janë ulur ndjeshëm. 

 

Kush mund ta kryejë? 

Për efekt të parandalimit të kancerit të gjirit, për shkak të ndryshimit që pëson struktura e gjirit 

këshillohet që mamografia të fillojë të kryhet në moshën 40 vjeç.  

Për femrat e moshës nën 40 vjeç kryerja e mamografisë rekomandohet nga mjeku specialist. Në 

përgjithësi nën moshën 40 vjeç preferohen kontrollet klinike dhe ekografia e gjirit për shkak të 

strukturës së gjirit  si dhe për të shmangur numrin e tepërt të mamografive gjatë jetës.  

 

Si të përgatitemi për mamografinë? 

Për kryerjen e mamografisë ndiqen hapat e mëposhtëm: 

 Për femrat fertile  (jo në menopauzë) rekomandohet kryerja e mamografisë në periudhën  nga 

dita e 5
të
  deri në ditën e 12 

të
 nga fillimi i ciklit mestrual. Kjo për të shmangur kryerjen e këtij 

ekzaminimi në periudhën e ovulimit, kur në përgjithësi gjiri mund të jetë i tendosur dhe me 

dhimbje; 

 Gjatë fazës post menopauzë, ne përgjithësi mamografia mund të kryhet në cdo moment; 

 Mamografia nuk këshillohet  të kryhet gjatë shtatzënisë, sidomos në tre muajt e parë. 

Megjithatë duhet të komunikoni pararaprakisht me mjekun radiolog dhe t’i tregoni gjendjen 

që jeni apo dyshoni të jeni shtatzënë; 

 Shmangni përdorimin e deodorantit, kremit, parfumit apo pudrës talc në zonën e gjirit dhe të 

sqetullës sepse pjesëzat që përmbajnë këto produkte mund të ndikojnë në cilësinë e imazhit 

radiografik; 

 Tregojini mjekut çdo detaj në lidhje me tumore në familje, terapi të gjirit apo ndërhyrje 

kirurgjikale në gji në të kaluarën; 

 Ruani dhe merrni me vete rezultate të mamografive të mëparshme në mënyrë që mjeku të 

kontrollojë cdo ndryshim të mundshëm nga një ekzaminim të tjetrin. 

 

 

 PAP TEST (ekzaminim për femrat) 

 

Çfarë është dhe për çfarë shërben? 

Është një test parandalimi që ka për qëllim zbulimin e anomalive qelizore të qafës së mitrës, të cilat 

mund të jenë faza fillestare (fazë e cila mund të zgjasë për vite me rradhë) e zhvillimit të një tumori. 

Pra kështu reduktohet rreziku i diagnostikimit të tumorit në fazë të avancuar.  Në këtë mënyrë, duhet 

të kryhet rregullisht nga femrat çdo 1-3 vjet duke filluar nga mosha 25 vjeç apo nga fillimi i aktivitetit 

seksual.  

 

Si të përgatitemi për kryerjen e Pap test? 

 Për të kryer Pap test duhet të kenë kaluar të paktën 5 ditë nga dita e fundit e ciklit menstrual. 

 Rekomandohet që 48 orë përpra kryerjes së Pap test të mos kryhen marrëdhënie seksuale; 

 Rekomandohet që të paktën 24-48 orë përpara kryerjes së Pap test të mos përdoren larës të 

brendshëm (psh. dush vaginal etj), si dhe ovula apo kremra vaginalë. 

 

 

 

 


