Mammogram (Albanian)

Mos nxirr më justifikime

A e dini se?

Mira: Hej Mimoza, si je?

•

Mamograma është grafi që i bëhet
gjirit dhe është pa rrezik.

Mira: E di. Të them të vërtetën, nuk dua
të mendoj për kancerin. Le që nuk kam as
sigurim shëndetësor.

•

Edhe sikur askush në familjen tuaj
të mos ketë pasur kancer, ju duhet
që ta bëni analizën.

Mimoza: Ç’thua kështu Mira, mos nxirr
më justifikime. Mund të bësh një
mamogram falas ose me çmim të ulët.

•

Në qoftë se nëna, motra ose vajza
juaj ka pasur kancer të gjirit,
bisedoni me mjekun për të
vendosur se kur duhet ta bëni
analizën.

•

Ka programe në zonën tuaj që
mund të ofrojnë mamograme falas
ose me çmim të ulët në qoftë se
nuk keni sigurim shëndetësor.

Mira: Po, ke të drejtë. Duhet t’i bie
mbrapa kësaj pune. Do t’i marr në telefon
sot.

Mira: Jo akoma. E di që duhet të shkoj ta
bëj por nuk mund të marr leje nga puna.
Puna është mjaft e rëndësishme për mua.
Mimoza: E kam dëgjuar dhe më parë këtë,
por asgjë nuk ka më shumë rëndësi se
shëndeti. Në qoftë se nuk e bën për veten
tënde, bëje për hir të familjes!
Mira: Dëgjo këtu, Mimoza, unë e bëra
njëherë një mamogram dhe më dhëmbi.
Nuk dua të kaloj prapë të njëjtën dhimbje.

Get help anytime.
1.800.227.2345 / www.cancer.org

Për të gjetur një
qendër mamogrami pranë
jush, telefononi:
1.800.227.2345
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Mimoza: Mirë jam. Sapo shkova dhe
bëra një mamogram. Besoj e di që duhet
të bësh një mamogram çdo vit mbasi
mbush moshën 40 vjeç. Meqë ra fjala, e
ke bërë ti tënden?

Mimoza: Mendoj se dy sekonda dhimbje
ia vlejnë sepse të shpëtojnë jetën.

