Diagnostikimi i hershëm
Është shumë i rëndësishëm
diagnostikimi i hershëm i kancerit
të gojës, pasi rrit mundësinë për një
trajtim të suksesshëm.
Ekzaminimi i zgavrës së gojës
zbulon shenjat e hershme të
kancerit. Ekzaminimi është jo i
dhimbshëm dhe zgjat pak minuta.
Kontrolli i zakonshëm tek dentisti
është një mundësi shumë e mirë
për të diagnostikuar kancerin e
gojës. Gjatë ekzaminimit dentisti
kontrollon fytyrën, qafën, buzët
dhe komplet gojën për shenja të
mundshme të kancerit. Disa pjesë
të faringut nuk janë të dukshme
gjatë ekzaminimit. Konsultohuni me
dentistin nëse një specialist duhet të
kontrollojë faringun.
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Faktorët e rrezikut të kancerit
të gojës janë:
● Përdorimi i duhanit dhe alkoolit
Shumica e rasteve me kancer lidhen
me përdorimin e tepërt të alkoolit,
duhanit ose të dyjave bashkë. Përdorimi
i duhanit bashkë me alkoolin përbën
një rrezik më të madh për kancerin e
gojës krahasuar me konsumin veçmas
të secilës prej tyre.
● Virusi Human Papiloma
Infeksioni seksualisht i transmetueshëm nga Virusi Human Papiloma
(specifikisht tipi HPV 16) lidhet me
disa forma të kancerit të gojës.
● Mosha
Rreziku për kancer rritet me kalimin
e viteve. Kanceri i gojës shfaqet më
shpesh në individë me moshë mbi 40
vjec.
● Ekspozimi në diell
Kanceri i buzës mund të shfaqet nga
ekspozimi për një kohë të gjatë në diell.
● Dieta
Dieta e varfër në fruta dhe zarzavate
mund të ketë rol në zhvillimin e
kancerit të gojës.

Shenjat
Nësë një nga shenjat e mëposhtme
zgjat më shumë se 2 javë,
konsultohuni me mjekun ose
dentistin tuaj:
● Irritim, enjtje, ulceracion në gojë,
fyt ose buzë
● Njollë e bardhë ose e kuqe në gojë
● Ndjesi për dicka që ka ngecur në
fyt
● Vështirësi në përtypje ose gëlltitje
● Vështirësi të lëvizjes
së artikulacionit ose të gjuhës
● Mpirje në gjuhë ose pjesë të tjera
të gojës
● Enjtje, deformim të nofullave që
vështirëson qëndrimin e protezës
● Dhimbje në njërin vesh pa
humbje të dëgjimit

