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ABSTRAKTI
Praktika infermierore te kanceret përfshin të gjitha grupmoshat dhe fushat e infermierisë,
ndërsa ofrohet në një sërë ambientesh të kujdesit shëndetësor, duke përfshirë shtëpinë,
komunitetin, institucionet e kujdesit akut dhe qendrat e rehabilitimit. Gjatë kujdesit
infermieror ndaj pacientit duhet të kemi parasysh në radhë të parë anën e tij psikologjike, Kur
ai kupton se ka sëmundjen e kancerit ndjehet i traumatizuar, ndjehet sikur i ka ardhur fundi,
prandaj dhe mbështetja infermierore rëndësi të madhe në këtë fazë te jetës së tyre. Për
objektiv të këtij projekti kemi pasur hulumtimin e njohurive të infermierëve mbi sëmundjet
kancerogjene dhe përvojat e tyre në trajtimin e këtyre të sëmurëve. Si objektiv të dytë kemi
pas shkoqitjen e rolit të kujdesit infermieror në menaxhimin e të sëmurëve me kancer. Për
realizimin e objektivave jemi shërbyer me të dhëna nga IKSHPK, ASK dhe raporte të OBSH.
Gjithashtu kemi intervistuar 30 infermierë të punësuar në sektorë të ndryshëm në Prizren.
Rezultatet e fituara janë analizuar dhe prezantuar në tabela dhe grafikone. Rezultatet e fituara
flasin se edukimi i vazhdueshëm i infermierëve duhet të jetë permanent. Nga 28 të anketuar
vetëm 19 nga ta kishin eksperienca me të sëmurët me kancer, derisa 9 nga ta nuk kishin asnjë
përvojë kujdesi ndaj të sëmurëve me kancer, sado që shumica e tyre kishin përgatitje të lartë
infermierore. Konsideroj se njohuritë mbi kanceret ende nuk janë në nivelin e duhur, prandaj
duhet investuar në edukimin e vazhdueshëm të infermierëve, sikurse dhe duhet ngritur
institucione për kujdes paliativ (Hospice).

Fjalët kyçe: kancer, radioterapi, tumor, malinje, beninje, kimioterapi
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1

HYRJE
Praktika infermierore te kanceret përfshin të gjitha grupmoshat dhe fushat e infermierisë,

ndërsa ofrohet në një sërë ambientesh të kujdesit shëndetësor, duke përfshirë shtëpinë,
komunitetin, institucionet e kujdesit akut, dhe qendrat e rehabilitimit. Fushëveprimi,
përgjegjësitë dhe qëllimet e kujdesit infermieror ndaj të sëmurëve me kancer, e njohur edhe
si infermieria onkologjike, janë po aq të larmishme dhe komplekse sa ato të çdo specialiteti
infermieror. Për shkak se shumë njerëz e lidhin kancerin me dhimbjen dhe vdekjen,
infermierët duhet të identifikojnë reagimet e tyre ndaj kancerit dhe të vendosin qëllime
realiste për të përmbushur sfidat e natyrshme për t'u kujdesur për pacientët me kancer. Për
më tepër, infermierja e cila ofron kujdes ndaj të sëmurëve me kancer duhet të jetë e përgatitur
për të mbështetur pacientin dhe familjen e tij përmes një game të gjerë krizash fizike,
emocionale, sociale, kulturore dhe shpirtërore.
Kanceri mund të fillojë pothuajse kudo në trupin e njeriut, i cili përbëhet nga trilionë
qelizash. Normalisht, qelizat e njeriut rriten dhe ndahen për të formuar inde pasi trupi ka
nevojë për to. Kur qelizat plaken ose dëmtohen, ato vdesin dhe qelizat e reja zënë vendin e
tyre.
Kur ky proces i rregullt prishet, atëherë fillon e zhvillohet tumori, përkatësisht kanceri.
Ndërsa qelizat bëhen gjithnjë e më
jonormale, qelizat e vjetra ose të dëmtuara
mbijetojnë kur duhet të vdesin dhe qelizat
e reja formohen kur ato nuk janë të
nevojshme. Këto qeliza shtesë mund të
ndahen pa ndalur, pra pa u kontrolluar dhe
mund të formojnë rritje të cilat quhen
tumore (fig.1.)
Për shumicën e njerëzve fjala “tumor”
ka konotacione negative, madje edhe të
frikshme.
Nëse kjo sëmundje diagnostikohet me
kohë, pra që në nisje të saj, tumori nuk do

Figura 1. Tumorët malinj - Kanceri

të thotë se është sëmundje terminale. Madje edhe vetë personi i sëmurë mund të ndërmarrë
një varg hapash që të parandaloj sëmundjen.
Kanceri është emër që ndërlidhet me një varg sëmundjesh, ka më shumë se 100 lloje të
tyre. Te kanceri disa qeliza të trupit fillojnë të ndahen në mënyrë të pakontrolluar dhe
përhapen në indet përreth. Shumë nga kanceret formojnë tumore të qëndrueshme, ndërsa
përfaqësojnë masa indesh. Kanceret hematogjene, siç janë leucemitë, në përgjithësi nuk
formojnë tumore të solide.
Kancer, neoplazma ose stërkeqja ose krijim i indit të ri (greq. neos – e re, plasia – rritje)
shpreh termin e përgjithshëm për shumë sëmundje te të cilat qelizat jonormale ndahen
(shumohen) pa kontrolle dhe janë në gjendje të sulmojnë indin e shëndoshë. Me fjalën kancer
zakonisht thrrasim të gjitha tumoret respektivisht stërkeqjet indore.
Gjatë jetëgjatësisë, indet e ndryshme të trupit normalisht pësojnë periudha të rritjes së
shpejtë ose proliferative që duhet të dallohet nga aktiviteti i rritjes për gjatë zhvillimit.
Ekzistojnë disa forma të rritjes së qelizave, si: hyperplasia*, metaplasia*, dysplasia*,
anaplasia* dhe neoplasia*.
Qelizat kanceroze përshkruhen kryesisht me termin neoplazi.

Figura 2. Stërkeqja e indit nga 'normal' drej kancerit
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1.1

Klasifikimi i tumoreve
Tumoret klasifikohen në bazë të sjelljes biologjike të tyre në organizëm si dhe

histogjenezës. Ky klasifikim i ndan tumoret në dy grupe të mëdha:
a. Tumoret beninj, dhe
b. Tumorët malinj.
Si edhe theksuam, tumoret mund të jenë malinj dhe beninj. Tumorët beninj ndryshe quhen
edhe kancer/e (lat. cancer – kancerirak). Stërkeqja ose malinjiteti i ndonjë tumore mbështetet
në vetitë e kancerit që të depërtoj në indet për rreth dhe ti shkatërroj ato, sikurse edhe të
përhapet si metastazë në periferi të organizmit, pra të shtrihet nga vendi ku ka zënë fill në
shumë pjesë të trupit përmes sistemit limfatik dhe atij të gjakut. Me rritjen e tyre tumoret
shtypin indet për rreth dhe, meqenëse zhvillojnë furnizimin e vet me gjak, indi tumoral merr
prej indeve të shëndosha materiet e nevojshme ushqyese.
Shumica e tumoreve ose kancereve emërtohen sipas organit ose llojit të qelizës nga e
cila janë formuar.

Bie fjala, kanceri i zhvilluar në zorrën e trashë quhet kanceri i zorrës së trashë. Sipas pamjes
mikroskopike të qelizave dhe specifikave tjera të cilat zbulohen me ndihmën e procedurave
të ndryshme diagnostike, patologu përcakton origjinën e qelizave dhe llojin e tumorit.

Figura 3. Llojet e kancereve
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Do të thotë se qeliza kancerogjene përngjan indit të organit i cili është përfshirë nga kanceri
pro jo sipas formës, por sipas pamjes mikroskopike ose gjenetike. Kjo informatë ndihmon
onkologun ose mjekun i cili e trajton sëmundjen në planifikimin e shërimit, respektivisht
parashikimin e rritjes dhe zhvillimit si dhe përparimin e kancerit. Për të gjitha këto zhvillime
duhet të informohet pacienti para fillimit të trajtimit. Onkologët dhe klinicistët tjerë i ndajnë
kanceret në solide ( kanceri i ndonjë organi, kanceri i indeve) dhe hematologjike (kanceri i
indit limatik/hematopetik). Të dy llojet janë të ngjashme me rritjen e pa kontrolle të qelizave
jonormale, sidomos tumoret solid formojnë inde me rritje të shumëfishtë, ndërsa ata
hematologjik me rritjen dhe shumimin e tyre rrezikojnë qelizat normale të cilat qarkullojnë
në gjithë trupin përmes qarkullimit të gjakut. Tumoret kancerogjenë, të cilët edhe janë objekt
i shqyrtimit tonë, përhapen në inde tjera të përafërta apo edhe të largëta. Për dallim prej
tumoreve malinj, tumoret beninje nuk përhapen, ose nuk pushtojnë indet e afërta. Megjithatë,
tumoret beninje mund të rriten në përmasa të mëdha dhe kur trajtohen duke i hequr zakonisht
nuk rriten përsëri për dallim nga tumoret malinje. Por tumoret beninje në tru mund të
kërcënojnë jetën e pacientit. Për dallim nga shumica e tumoreve beninje diku tjetër në trup,
tumoret beninje të trurit mund të jenë kërcënuese për jetën.
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2 SHQYRTIMI I LITERATURËS (HISTORIKU)
2.1

Epidemiologjia e kancereve
Edhe pse kanceri prek çdo grupmoshë, shumica e kancereve zhvillohen te moshat më të

vjetra se 65 vjeç. Në përgjithësi, incidenca e kancerit është më e lartë te burrat sesa tek gratë
dhe më e lartë në vendet e zhvilluara. Më shumë se 1.2 milion amerikanë diagnostikohen çdo
vit me kancer, i cili prek një nga pjesët e ndryshme të trupit. Me rastin e Ditës Botërore të
Kancerit, Klinika e Onkologjisë dhe Shoqata e Onkologëve të Kosovës në një tryezë mbi
këtë sëmundje diskutuan sfidat e menaxhimit të tyre në Kosovë dhe në botë. Aty u tha se ‘se
trendi i rasteve të personave të prekur nga kanceri në Kosovë mbetet i njëjtë, që do të thotë
se vetëm në vitin 2018janë shënuar 1,500 raste të reja. Dominojnë rastet e kancerit të gjirit te
femrat; kanceri i mushkërive dhe kanceri i zorrës së trashë, ku më shumë janë diagnostikuar
te meshkujt sesa te femrat’. Po sipas Institutit Onkologjik, edhe në vitin 2017 në Kosovë janë
shënuar mbi 1,500 raste me kancer [1].
Open Data Albania ka hulumtuar mbi vdekshmërinë nga sëmundje kancerogjene në
Shqipëri dhe në vende të rajonit. Vdekshmëria nga sëmundje kancerogjene është numri i
personave që humbasin jetën nga kanceri në një vend të caktuar gjatë një viti për çdo 100
mijë banorë të asaj popullsie. Gjithashtu në analizë është vlerësuar edhe vdekshmëria nga
kanceri sipas grupeve gjinore, sikurse vdekshmëria për lloje të ndryshme të kancerit.
Analiza bazohet në të dhënat e Bankës Botërore dhe Organizatës Botërore të Shëndetit
për një vit të caktuar konkretisht viti 2008. Në këtë vit niveli i vdekshmërisë në Shqipëri ka
qenë 693.9 vdekje për çdo 100,000 banorë. Nga sëmundjet kancerogjene janë shkaktuar 23%
e totalit të vdekjeve, konkretisht 156.2 vdekje nga kanceri për çdo 100 mijë banorë.[2]
Sipas vlerësimit për rajonin vdekshmëria nga tumoret në në Shqipëri për çdo 100 mijë
banorë është në nivel relativisht më të ulët. Kjo lidhet edhe me jetgjatsinë mesatare të
popullsisë. Vdekshmëria mesatare nga tumoret në nivel botëror për vitin 2008 nën analizë
është 114.5 persona për çdo 100 mijë banorë. Vendet e rajonit të marra në shqyrtim kanë një
vdekshmëri shumë të lartë për këtë kategori sëmundjesh.
Italia e Sllovenia të cilat kryesojnë klasifikimin, qëndrojnë në nivele thuajse të njëjta,
rreth 290 persona të vdekur për 100 mijë banorë. Këto dy vende pasohen nga Serbia e
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Bullgaria me përkatësisht 264.4 dhe 245.2 të vdekur për 100,000 banorë. Shqipëria nga ana
tjetër ka një nivel thuajse të njëjtë me shtetin fqinjë, Malin e Zi. Në Shqipëri vdekshmëria
prej sëmundjeve kancerogjene në këtë vit ka qenë 170.8, ndërsa në Mal të Zi 177.8 për
100,000 banorë.[Po aty, 2]
Në Shqipëri meshkujt kanë nivel më të lart vdekshmërie nga kanceri kundrejt femrave.
Konkretisht për çdo 100 mijë meshkuj numri i atyre që vdesin nga kenceri është 173.9, ndërsa
për femrat ky indikator është 128 raste vdekje nga kanceri në çdo 100 mijë femra. Tumoret
që prekin trakenë bronket dhe mushkrit janë edhe tumoret me vdekshmëritë më të larta ndër
meshkuj duke shënuar 44 raste vdekjesh për çdo 100 mijë meshkuj, pasuar nga tumore të
stomakut me tregues 24.7 raste. Ndërsa për femrat tumoret më të rrezikshme sa i takon
vdekshmërisë janë po tumoret që prekin traketë, mushkrit dhe bronket pasuar nga kanceri i
gjirit me 18 raste për çdo 100 mijë femra dhe ai i stomakut me 17 raste për çdo 100 mijë.[2]
Kanceret mbajnë vendin e dytë si shkak i vdekjeve, pas sëmundjeve kardiovaskulare në
SHBA, por edhe në vendin tonë. Sipas një vlerësimi nga viti 2010, vdekjet nga kanceri në
Kosovë zënë vendin e dytë, menjëherë pas vdekjeve nga SKV. Në SHBA çdo vit vdesin më
shumë se 550,000 amerikanë nga një proces malinj. Brenda këtij kuadri prinë kanceri i
mushkërive, prostatës dhe kolorektumit tek burrat dhe kanceri i mushkërive, gjirit dhe ai
kolorektal tek gratë [3].
Shkalla relative e mbijetesës 5-vjeçare për afrikano-amerikanët është më e ulët për
secilin kancer kudo në trup krahasuar me të bardhët. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
vdekshmëria nga kanceri për Afrikano-amerikanët është më e lartë se në çdo grup tjetër racor.
Këto të gjetura ndërlidhen me incidencën më të lartë dhe diagnostikimin e vonshëm midis
afrikano-amerikanëve. Morbiditeti i rritur i kancerit dhe vdekshmëria për këtë grup lidhen
kryesisht me faktorët ekonomikë, edukimin dhe pengesat për kujdesin shëndetësor, dhe më
pak me karakteristikat racore.[4]
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Në Kroaci nga kanceri sëmuren rreth 23000 njerëz gjatë vitit, ndërsa vdesin rreth 11000.
Hulumtimet në rang botëror e rendisin Kroacinë në pjesën e vendeve me rrezikshmëri të lartë
nga kanceri, respektivisht në pjesën e poshtme të listës së vendeve evropiane.[6].
Sipas të dhënave shëndetësore në Kroaci vdesin çdo dit nga kanceri 30 persona. [KUZ]
Kanceri është sëmundjeje e cila zhvillohet si rezultat i procesit që fillon kur një qelizë
normale shndërrohet në anormale nga mutacioni gjenetik i ADN-së qelizore. Kjo qelizë
anormale formon një klon dhe fillon të përhapet në mënyrë anormale, duke injoruar sinjalet
që rregullojnë rritjen në mjedisin që rrethon qelizën. Qelizat fitojnë karakteristika invazive
dhe ndryshimet ndodhin në indet përreth. Qelizat i kontrollojnë këto inde dhe fitojnë qasje
në enët dhe gjëndrat limfatike, si dhe në enët e gjakut, të cilat i transportojnë qelizat në zona
të tjera të trupit. Ky fenomen quhet metastazë (kanceri përhapet në pjesë të tjera të trupit).
Kanceri nuk është një sëmundje e vetme me një shkak të vetëm; përkundrazi, është një grup
sëmundjesh të dallueshme me shkaqe, manifestime, trajtime dhe prognozë të ndryshme.
Gjatë jetëgjatësisë, indet e ndryshme të trupit normalisht pësojnë periudha të rritjes së
shpejtë ose proliferative që duhet të dallohet nga aktiviteti i rritjes malinje. Ekzistojnë disa
modele të rritjes së qelizave: hiperplazia, metaplazia, displazia, anaplazia dhe neoplazia.
Qelizat kanceroze përshkruhen si neoplazma malinje. Ata demonstrojnë rritje të
pakontrolluar të qelizave, në kohën kur nuk ka kërkesë fiziologjike. Qelizat beninje dhe
malinje ndryshojnë në shumë karakteristika të rritjes qelizore, përfshirë metodën dhe shkallën
e rritjes, aftësinë për të metastazuar ose për tu përhapur, efektet e përgjithshme, shkatërrimin
e indeve dhe aftësinë për të shkaktuar vdekjen. Shkalla e anaplazisë (mungesa e diferencimit
të qelizave) përcakton përfundimisht potencialin malinjë.

2.2

Karakteristikat e qelizave malinje
Me gjithë ndryshimet e tyre individuale, të gjitha qelizat kancerogjene kanë disa

karakteristika të zakonshme qelizore në lidhje me membranën qelizore, proteinat speciale,
bërthamat, anomalitë kromozomale dhe shkallën e mitozës dhe rritjes. Membranat qelizore
ndryshojn në qelizat kancerogjene, gjë që ndikon në lëvizjen e lëngjeve brenda dhe jashtë
qelizës.
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Membrana qelizore e qelizave malinje gjithashtu përmban proteina të quajtura antigjene të
specifikave të tumorit (për shembull, antigjen karcinoembryonik dhe antigjen specifik të
prostatës), të cilat zhvillohen dhe ato bëhen më pak të diferencuara (të pjekura) me kalimin
e kohës. Këto proteina dallojnë qelizën malinje nga një qelizë beninje e të njëjtit lloj indi.
Ato mund të jenë të dobishme në matjen e shtrirjes së sëmundjes tek një person dhe në
ndjekjen e rrjedhës së sëmundjes gjatë trajtimit ose relapsit. Membranat qelizore malinje
përmbajnë gjithashtu më pak - bronektinë, një ngjitës qelizore. Prandaj ato janë më pak
kohezive dhe nuk mbahen lehtë të ngjitura, ose të themi të bashkuara.
Në mënyrë tipike, bërthamat e qelizave të kancerit janë të mëdha dhe në formë të
çrregullt (pleomorfizëm). Bërthamat, strukturat brenda bërthamës që përmbajnë acidin
ribonukleik (ARN), janë më të mëdha dhe më të shumta në qelizat malinje, ndoshta për shkak
të rritjes së sintezës së ARN-së. Anomalitë kromozomale (zhvendosjet, shkrirjet, shtesat) dhe
brishtësia e kromozomeve zakonisht gjenden kur analizohen qelizat kanceroze. Mitoza
(ndarja e qelizave) ndodh më shpesh në qelizat malinje sesa në qelizat normale. Ndërsa
qelizat rriten dhe ndahen, nevojiten më shumë glukozë dhe oksigjen. Nëse glukoza dhe
oksigjeni nuk janë të disponueshëm, qelizat malinje përdorin kanale metabolike anaerobe për
të prodhuar energji, gjë që i bën qelizat më pak të varura nga disponueshmëria e një furnizimi
konstant të oksigjenit.[5].

2.3

Metastazimi dhe invazioni i kancereve
Kanceret në procesinb e zhvillimit të tyre kanë aftësinë të lejojnë përhapjen ose

transferimin e qelizave kancerogjene nga një organ ose pjesë e trupit në një tjetër, përmes
invadimit dhe metastazimit. Format e metastazës mund të shpjegohen pjesërisht nga modelet
e qarkullimit të gjakut dhe nga aftësia e veçantë që disa qeliza malinje të lidhen me molekulat
në indet specifike të trupit.
Invazioni, i cili i referohet rritjes së tumorit parësor në indet përreth, ndodh në disa
mënyra. Presioni mekanik i ushtruar nga neoplazmat e shumuara me shpejtësi mund të
detyrojë lëvizjen në projeksione të ngjashme me qelizat tumorale në indet intersticiale.
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Qelizat malinje janë më pak ad’herente, prandaj mund të shkëputen nga tumori parësor dhe
të pushtojnë strukturat ngjitur saj. Qelizat malinje mendohet se posedojnë ose prodhojnë
enzima specifike shkatërruese (proteinaaza), siç janë kolagjenazat (specifike për kolagjenin),
aktivizuesit plazminogjen (specifik për plazmën) dhe hidrolizat lisozomale. Këto enzima
mendohet se shkatërrojnë indet përreth, përfshirë indet strukturore të bazës së membranës
vaskulare, duke lehtësuar invazionin e qelizave malinje. Presioni mekanik i një tumori me
rritje të shpejtë mund të përmirësojë këtë proces.
Metastaza është përhapje ose më mirë me thënë përhapje e qelizave malinje nga tumori
primar në pjesë më të largëta të trupit, përmes përhapjes së drejtpërdrejtë të qelizave të
tumorit në zgavrat e trupit ose përmes qarkullimit limfatik dhe të gjakut. Tumoret të cilët
rriten në zgavrat e trupit mund të japin qeliza ose ose embola, që qarkullojnë brenda kavitetit
të trupit dhe mbjellën në sipërfaqet e organeve të tjera. Kjo mund të ndodhë te kanceri i
vezoreve kur qelizat malinje hyjnë në zgavrën peritoneale dhe mbjellën në sipërfaqet
peritoneale të organeve të tilla abdominale si mëlçia ose pankreasi.

2.4

Mekanizmi i metastazimit
Limfa dhe gjaku janë mekanizmat kryesorë me të cilët përhapen qelizat kancerogjene.

Angiogjeneza, një mekanizëm me të cilin qelizat e tumorit sigurojnë furnizim me gjak, është
një proces tjetër i rëndësishëm.

2.4.1 Shpërndarja limfatike
Mekanizmi më i zakonshëm i procesit të zhvillimit të metastazës është përhapja
limfatike, e cila paraqet transportin e qelizave tumorale përmes qarkullimit limfatik.
Embolitë e tumorit hyjnë në kanalet limfatike me anë të ﬂuidit intersticial i cili komunikon
me lëngun (fluidin) limfatik. Qelizat malinje gjithashtu mund të penetrojnë enët limfatike
përmes invadimit. Pas hyrjes në qarkullimin limfatik, qelizat malinje vendosen në nyjat
limfatike ose kalojnë në qarkullimin venoz nga qarkullimi limfatik.
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Tumoret që shfaqen në pjesët e trupit me qarkullim të shpejtë dhe ekstensiv limfatik, janë me
risk të lartë për metastazë përmes kanaleve limfatike. Tumoret e gjirit, për shembull shpesh
metastazohen në këtë mënyrë, pra përmes kanaleve limfatike aksilare, klavikulare dhe të
kraharorit.

2.4.2 Shpërndarja hematogjene
Mekanizëm tjetër i përhapjes së kancereve është rruga hematogjene, me anë të së cilës
qelizat malinje shpërndahen përmes rrjedhës së gjakut. Përhapja hematogjene lidhet
drejtpërdrejt me vaskularitetin e tumorit. Pak qeliza malinje mund të mbijetojnë nga trazirat
e qarkullimit arterial, oksigjenimi i pamjaftueshëm ose shkatërrimi nga sistemi imunitar i
trupit. Për më tepër, struktura e shumicës së arterieve dhe arteriolave është shumë e sigurt
për të lejuar pushtimin malinjë. Ato qeliza malinje që mbijetojnë në këtë mjedis armiqësor
janë në gjendje t'i bashkohen endotelit dhe të ngjiten për fibrinë, trombocitet dhe faktorët e
mpiksjes së gjakut për t'u mbrojtur nga kontrolli i sistemit imunitar. Endoteli tërhiqet, duke
lejuar që qelizat malinje të hyjnë në membranën bazale dhe të sekretojnë enzima lisozomale.
Këto enzima shkatërrojnë indet përreth trupit dhe në këtë mënyrë lejojnë implantimin.
Angiogjeneza. Qelizat malinje gjithashtu kanë aftësinë të shkaktojnë rritjen e
kapilarëve të rinj nga indet pranuese, për të përmbushur nevojat e tyre për lëndë ushqyese
dhe oksigjen. Ky proces quhet angiogenesis. Përmes këtij rrjeti vaskular emboli tumoral
mund të hyjë në qarkullimin sistemik të gjakut dhe të udhëtojë drejt vendeve të largëta.
Embolitë e mëdha të tumorit që krijohen duke mbyllur mikroqarkullimin në fushat të largëta
mund të metastazohen më tej në pjesë tjera të trupit.
Karcinogjeneza Transformimi malinj, ose kancerogjeneza, paraqet procesin qelizor i cili
zhvillohet në tre hapa: inicimi, promovimi dhe përparimi.
Në hapin e parë, pra inicimi kancerogjenët, si kimikatet, faktorët fizikë dhe agjentët
biologjikë, shpëtojnë nga mekanizmat normalë enzimatikë dhe ndryshojnë strukturën
gjenetike të ADN-së qelizore. Normalisht, këto ndryshime kthehen nga mekanizmat e ADNsë duke riparuar mekanizmin, ose ndryshimet inicojnë vetëvrasjen e programuar qelizore
(apoptozë).
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Ndonjëherë, qelizat tejkalojnë këtë mekanizëm mbrojtës dhe ndodhin mutacione të
përhershme qelizore. Këto mutacione zakonisht nuk janë të rëndësishme për qelizat deri në
hapin e dytë të kancerogjenezës.
Gjatë promovimit, ekspozimi i përsëritur ndaj agjentëve promovues (ko-kancerogjenëve)
shkakton shprehjen e informacionit abnormal ose mutant gjenetik edhe pas periudhave të
gjata të latencës respektivisht qetësisë. Periudhat e qetësisë për promovimin e mutacioneve
qelizore ndryshojnë nga lloji i agjentit dhe doza e nxitësit, për më tepër karakteristikave të
lindura të qelizës target ose të synuar.
Onkogjenet qelizore, të pranishme në sistemet e të gjithë gjitarëve, janë përgjegjës për
funksionet jetike qelizore të rritjes dhe diferencimit. Proto-onkogjenet qelizore janë të
pranishme në qeliza dhe veprojnë si një "ndezës/shkëndijë" për rritjen qelizore. Në mënyrë
të ngjashme, gjenet shtypës të kancerit "fiken" ose rregullojnë përhapjen e padëshiruar të
qelizave. Kur gjenet e shtypëse bëhen mutante, riorganizohen ose përforcohen, ose humbasin
aftësitë e tyre rregullatore dhe kështu qelizave malinje u mundësohet të riprodhohen. Gjeni
mutant p53 është gjen tumor i cili shpesh stërkeqet te shumë kancere humane. Ky gjen
rregullon nëse qelizat do të riparohen ose vdesin pas dëmtimit të ADN-së. Gjeni mutant p53
ndërlidhet me prognozën e keqe dhe mund të përcaktoj përgjegjen ndaj trajtimit. Pasi kjo
shprehje gjenetike të ndodhë në qeliza, qelizat fillojnë të prodhojnë popullata mutante të
qelizave, që janë të ndryshme nga paraardhësit e tyre origjinalë qelizorë.
Progresioni paraqet hapin e tretë të kancerogjenezës qelizore. Ndryshimet qelizore të
formuara gjatë fillimit dhe promovimit tani shfaqin rritje dhe sjellje malinje. Këto qeliza
tregojnë tani një prirje për të pushtuar indet e afërta dhe për të metastazuar. Agjentët që
iniciojnë ose nxisin transformimin qelizor quhen kancerogjenë.

2.5

Përcaktimi i stadit klinik të tumoreve
Përcaktimi klinik i stadit të tumoreve bëhet para ndërhyrjeve kirurgjike dhe bazohet në

të dhënat për tumorin që janë grumbulluar përmes metodave të ndryshme diagnostike
(ekzaminimi fizik, radiolologjik, metodave endoskopike, etj.).
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Përcaktimi patologjik i stadit të tumorit bëhet pas ndërhyrjes operative për eliminimin e
tumorit, ndërsa zakonisht krahas tumorit hiqen edhe gjëndrat limfatike regjionale. Në disa
raste vetëm pas operimit mund të përcaktohet saktë përhapja e tumorit. Përcaktimi i stadit të
zhvillimit të tumorit është sidomos i rëndësishëm për masat pasuese të shërimit të të sëmurit.
Stadi i zhvillimit të tumorit është treguesi më i mirë për përcaktimin e jetëgjatësisë së
pacientit të sëmurë, si dhe një nga përcaktuesit kryesor në përzgjedhjen e llojit dhe kohës së
trajtimit.
Në fazën fillestare të rritjes tumori përhapet në organin ku edhe është paraqitur, ndërsa
me zhvillimin e mëtejmë ai mund të përhapet drejtpërdrejt në organet për rreth ose edhe në
pjesë tjera të trupit. Përgjatë zhvillimit të mëtejmë qelizat tumorale futen në enët limfatike
dhe ato të gjakut dhe përhapen tutje (metastazojnë) në inde dhe organe më të largëta.
Elementet më të shpeshta të cilat shfrytëzohen më vlerësimin e shkallës së tumorit janë:
1. Vendndodhja e tumorit (vatra primare), respektivisht organi ku tumore është shfaqur.
Për secilin organ ekziston skema përmes së cilës vlerësohet shtrirja e tumorit.
2.

Madhësia e tumorit, edhe pse te disa tumore është e rëndësishme thellësia e
përfshirjes së indit ose invadimit të tij në organ.

3. Prania e qelizave kancerogjene në nyjat limfatike, ndërsa kur nyjat limfatike
përfshihen nga qelizat tumorale, e rëndësishme është edhe numri i tyre të përfshira.
4. Prania e metastayave të largëta.

2.5.1 TNM klasifikimi
TNM klasifikimi është metodë e vlerësimit të shtrirjes së tumorit e cila përfshinë vlerësimin
e tumorit primar (shenja T), gjendjen e nyjave limfatike regjionale (shenja N), si dhe praninë
e metastazave të largëta (shenja M). Secilës nga këto shkronja i shtohet numri i cili në rastin
e tumorit primar shprehë madhësinë ose përhapjen e tumorit primar, ndërsa në rast të nyjave
regjionale dhe metastazave të largëta numri shprehë praninë ose mungesën e tyre.
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2.5.1.1 Tumori primar (T)
-

T0: nuk ka shenja të tumorit primar

-

Tis: karcinomu in situ është forma më e hershme e tumorit, tumorit preinvaziv i cili
ende nuk është përhapur.

-

T1,T2,T3,T4: madhësia do me thënë përhapja e tumorit primar, numri më i madh
shprehë madhësinë më të lartë, respektivisht shtrirjen e tij më të madhe.

2.5.1.2 Nzjat limfatike regjionale (N)
-

N0: nyjat limfatike nuk janë përfshirë nga qelizat tumorale,

-

N1,N2,N3: Nyjat limfatike janë përfshirë nga tumori, me ç’rast numri më i madh
shprehë më shumë nyja limfatike të përfshira nga tumori,

2.5.1.3 Metastazat e largëta (M)
-

M0: nuk ka metastaza,

-

M1: ka metastaza nga tumori primar

Në bazë të TNM klasifikimit të tumoreve përcaktohet edhe stadi i përgjithshëm i zgjerimit të
sëmundjes:
-

Stadi 0: pacienti me karcinom in situ.

-

Stai I: pacienti me tumor të kufizuar vetëm në organin kua ai është shfaqur.

-

Stadi II: pacienti me tumor i cili është përhapur jashtë organit ku është shfaqur.

-

Stati III: pacienti me tumor i cili është përhapur jashtë organit ku është shfaqur.

-

Stadi IV: pacienti me tumor i cili ka metastazuar në organe tjera të largëta nga organi
ku ka shfaqjen primare.

Sa i përket etiologjisë mund të themi se ka disa faktorë të cilët ndikojnë në shfaqjen e
kancereve, siç janë:
-

Factorët fizik, duke përfshirë ekspozimin në rrezatime, iritime kronike ose
inflamacione si dhe përdoimi I duhanit;

-

Faktorët kimik, si p.sh. rreth 75% e të gjithë tumorëve ndërlidhen me mjedisin,
karcionogjenet kimik shkaktojnë reeth 30% të vdekjeve. Konsumimi duhanit, bie
fjala është karcinogjen shumë letal, sidomos për kanceret e mushkërive, kokës dhe
qafës, ezofagut, pankreasit, cerviksit, fshikëzës, etj.
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Por duhani mund t; ket; veprim sinergjik me substancat tjera si alkooli, azbesti, uraniumi
dhe viruset, qe nxisin zhvillimin e kancerit.

2.6

-

Faktorët gjenetik dhe familjar,

-

Faktorët dietetikë,

-

Agjentët hormonal, etj.

Shenjat e kancereve
Kanceri është ndër shkaqet më të zakonshme të vdekjes tek meshkujt e rritur në ShBA,

por edhe n; vendet tjera, të zhvilluara apo në zhvillim dhe ne vendet e botës së tretë. Njohja
e simptomave të hershme mund të ndihmojë të kërkohet sa më shpejt trajtimi për të
përmirësuar shanset për shërim. Simptomat e hershme të kancerit përfshijnë:


ndryshimet e zorrëve,



gjakderdhje rektale,



ndryshimet urinare,



gjaku në urinë,



dhimbje të vazhdueshme në shpinë,



kollitja e pazakontë,



gunga testikulare,



lodhje e tepert, etj.

Diarreja e shpeshtë dhe kapsllëku mund të jenë simptoma të kancerit, veçanërisht nëse
këto ndryshime të zorrëve ndodhin papritur. Këto probleme gjithashtu mund të shfaqen me
gazra të shpeshta dhe dhimbje barku.
Gjakderdhja rektale mund të jetë një shenjë e hershme e kancerit të rektumit. Kjo është
veçanërisht shqetësuese nëse gjakderdhja vazhdon ose nëse zbulohet se keni anemi si pasojë
e mungesës së hekurit për shkak të humbjes së gjakut.
Mospërmbajtja dhe ndryshimet e tjera urinare mund të zhvillohen gjatë plakjes.
Sidoqoftë, simptoma të caktuara mund të tregojnë kancerin e prostatës. Kanceri i prostatës
është më i zakonshëm tek burrat e moshës 60 vjeç dhe më të vjetër.

14

Prostatiti, kanceri i prostatës dhe infeksionet e traktit urinar mund të shkaktojnë
gjithashtu gjak në urinë. Kanceri i hershëm i prostatës gjithashtu mund të shkaktojë gjak në
spermë.
Dhimbja e shpinës është një shkak i zakonshëm i aftësisë së kufizuar, por pak burra e
kuptojnë se mund të jetë një simptomë e kancerit. Simptomat e kancerit mund të mos shfaqen
derisa të përhapet në pjesë të tjera të trupit tuaj, siç janë kockat e shtyllës kurrizore. Për
shembull, kanceri i prostatës është veçanërisht i prirur për t'u përhapur në kocka dhe mund
të shkaktojë këto simptoma në kockat e kërdhokullës dhe në pjesën e poshtme të shpinës.

2.7

Diagnostifikimi i kancerëve
Diagnostifikimi i hershëm i qfarë do lloji të kancerit ka rëndësi të madhe për të ardhmen

e pacientit, perspektivën e trajtimit dhe mbijetimit të pacientit. Ka disa teste që mund të
përdoren në diagnostikimin e kancerit. Ne rastet kur dyshohet për prani tumorale, atëherë
duhet hulumtuar për natyrën e tij, nëse është beninjë apo malinjë, pra nëse është veçanërisht
kancerogjen. Testet që mund të përdoren në diagnostikim jan:


Rrezën rëntgen



Imazheria me rezonancë magnetike (MRI)



Skanimi me tomografi kompjuterike (CT)



Skanim i eshtrave (Scintigrafia)



Biopsia



Ultrasonografia



Mamografia



Analizat e gjakut (Htc-Hematokriti, Er-eritrocitet, Le-leukocitet, Tr-trombocitet, SEsendimentimi, Hb-Hemoglobina.

2.7.1

Rrezet rëntgen (RTG)

Janë të njohura si rrezet X dhe kanë llojin e rrezatimit të njohur si valë elektromagnetike.
Imazhet me rtg krijojnë fotografi të pjesës së brendshme të trupit me hijezime të ndryshme:
të zezë dhe të bardhë.
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Kjo ndodh për shkak se indet thithin sasi të ndryshme të rrezatimit. Kalciumi në kocka
përthithë më së shumti rrezet X, prandaj dhe kockat në fotografi dukën të bardha. Yndyrat
dhe indet e tjera të trupit përthithin më pak dhe duken gri. Ajri përthith më së paku, kështu
që mushkërit dukën të zeza.
2.7.2 Imazhet me rezonancë magnetike (MRI)
Imazhi me rezonancë magnetike (MRI) është test I cili përdor magnet të fuqishëm
valësh radio magnetike dhe një kompjuter për të bërë fotografi të hollësishme brenda trupit
të njeriut. Mjeku mund ta përdorë këtë test për të diagnostikuar, apo për të vërejtur se sa mire
I është përgjigjur trajtimit. Për dallim nga rrezet X dhe skanimet e tomografisë së
kompjuterizuar (CT), MRI skanimi nuk përdorin rrezatimin jonizues të dëmshëm të rrezeve
X.
2.7.3 Skanimi me tomografi kompjuterike (CT)
Tomografia e kompjuterizuar (CT ose CAT) krijon mundësinë e ekzaminimit të trupit
të pacientit në brendësi me ç’rast hetohen ndryshimet eventuale patologjike. CT përdor
kombinim të rrezeve X dhe një kompjuter ku shfaqet imazhi i indeve dhe organeve të
ekzaminuara, eshtrave, etj. Kjo formë e ekzaminimit jep detaje varësisht nga niveli i
përthithjes së rrezeve nga indet e ndryshme. Procedura nuk zgjat shumë dhe është pa dhimbje.
2.7.4 Skanimi i eshtrave (Scintigrafia)
Skanimi i kockave krijon imazh t; tyre i cili përdoret për të ndihmuar në
diagnostikimin e problemeve me kockat, metastazat e ndryshme, etj. Për zhvillimin e
skanimit të eshtrave përdoret një sasi shumë e vogël e një bari radioaktiv të quajtur
radiofarmik. Konkretisht, skanimi i kockave bëhet për të zbuluar problemet me
metabolizmin e kockave. Metabolizmi i kockave i referohet procesit në të cilin kockat prishen
dhe rindërtohen vetë. Skanimi i kockave është mënyrë e mirë për të parë dhe dokumentuar
aktivitetin metabolik jonormal në kocka.
2.7.5 Biopsi
Biopsia paraqet marrjen e mostrës së indeve nga trupi i pacientit në mënyrë që të
ekzaminohet më nga afër. Mjeku duhet të rekomandojë biopsinë në rastet kur testet iniciale
sygjerojnë se yona e caktuar e indeve në trup ka ndryshime jonormale.
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Mjekët mund ta quajnë anormale një zonë të indeve me një lezion, tumor ose një masë
tjetër. Këto janë fjalë të përgjithshme të përdorura për të theksuar natyrën e panjohur të
indeve. Zona e dyshimtë mund të vërehet gjatë ekzaminimi fizik ose brenda një testi
imazherik.
2.7.6 Ultrasonografia
Ultrasonografia përdor valët e ultratingullit me frekuencë të lartë për të prodhuar
imazhe të organeve të brendshme dhe indeve të tjera. Paisja konverton rrymen elektrike në
valë të shëndosha, të cilat dërgohen në indet e trupit. Valët e zërit kërcejnë jashtë strukturave
dhe pasqyrohen përsëri në paisje, e cila i shëndrron valët në sinjale elektrike. Paisja
konverton modelin e sinjaleve elektrike në imazh, i cili pastaj shfaqët në monitor dhe
regjistrohet si një imazh i kompjuterit dixhital.
Nuk përdorën rrezet x ,kështu që nuk ka ekspozim rrezatimi gjatë një ultrasonografie.
Ultrasonografia është pa dhimbje, relativisht e lirë dhe konsiderohet shumë e sigurt edhe
gjatë shtatëzënësisë.
2.7.7 Mamografi
Mamografia paraqet pamjen e gjirit nga përdorimi i rrezeve X. Përdoret për të
kontrolluar kancerin e gjirit tek gratë që nuk kanë shenja ose simptoma të sëmundjes. Mund
të përdoret edhe në rastet kur ne gji shfaqen forcime në formë gjëndrash, cistash, apo shenja
tjera të kancerit të gjirit. Si metodë ekzaminimi mund të jetë e pakëndeshme por ndihmon
për të marr pamje të qarta të gjoksit. Rekomandohet që mamografia të bëhet qdo vjet për
gratë që mbushin 40-70 vjeq, pasi që kanceri i gjirit është më i shpeshtë tek këto mosha.
2.7.8 Pasqyra e gjakut
Kur dyshohet në kancer, mund të kërkohet testimi i gjakut ose edhe teste tjera
laboratorike, si testimi i urinës, apo biopsi në një zonë të dyshimtë, sigurisht në ndihmë të
udhëzimit të diagnozës.
Me përjashtim të kancereve të gjakut, testet e gjakut në përgjithësi nuk mund të
tregojnë nëse keni kancer ose ndonjë gjendje tjetër jokanceroze, por ato mund t'i japin mjekut
tuaj të dhëna për atë që po ndodh brenda trupit tuaj.
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3

DEKLARIMI I PROBLEMIT
Incidenca e sëmundjeve kanceroze në ditët e sotme rezikon shëndetin e qytetarëve të

vendits dhe po sfidon sistemintonë shëndetësore. Në të vërtetë gjendje e ngjashme është edhe
ne vendet e rajonit dhe vendet tjera në botë. Në Kosovë gjatë viti 2015 kanë vdekur nga
tumorët (Tumorët C00-D48) 408 femra dhe 671 mashkuj, ose 1079 persona. [7] Në vitin
2016 nga lloje të ndryshme të tumorëve janë prekur 2.514 persona, nd;rsa n; vitin 2017 janë
raportuar 2.902 persona. Nga këto të dhëna prej Agjensionit të statistikave të Kosovës del se
trendi I sëmundjeve tumorale është në rritje. [7] Kohëve të fundit kanceret po marrin shumë
jetë. Vdekshmëria nga smundjet tmorale në vendin tonë sillet rreth 15% nga numri i të gjitha
rasteve të vdekjeve.
Të sëmurët me kancer për fat të keq nuk kanë ku të trajtohen, duke pasë paraszsh që
në vendin tonë nuk kemi qendra për kujdes paliativ. Ky kujdes ofrohet kryesisht n; spitalet
tona regjionale. Kur kësaj i shtojmë edhe faktin se terapia për trajtimin e tumorëve është
shumë e shtrenjtë, ndërsa shteti jo gjithëerë arrin të sigurojë atë, kj e rëndon edhe më shumë
problemin.
Mungesa e derivonshme e kuadrave të specializuara për trajtimin, ose edhe
parandalimin e ktyre sëmundjeve ka vështirësuar gjendjen e pacientëve me këtë sëmundje.
Kujdesi infermieror duhet të jetë i aftë të përballet me të sëmurët kancerogjen. Së fundmi, në
shkollat tona për përgatitjen e infermierëve janë hartuar edhe kurrikula për kujdesin paliativ.
Nisur nga kjo që thamë, për qëllim të këtij projekti kemi pasur hulumtimin e njohurive
të infermierëve mbi sëmundjet kancerogjene dhe përvojat e tyre në trajtimin e ktyre të
sëmurëve.
Si qëllim të dytë kemi pas shkoqitjen e rolt të kujdesit infermieror në menaxhimin e
të sëmurëve me kancer.
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4

METODOLOGJIA
Për realizimin e qëllimit të këtij punimi kemi hartuar pyetësorë (30) të cilët i kemi

shpërndarë drejtpërdrejtë te infermierët e punësuar në institucione të ndryshme. Testi është
hartuar me pyetje dhe të intervistuarit kanë mundur të zgjedhin njërën nga përgjigjet e
sugjeruara ose të shkruajnë përgjigjen.
Nga 30 teste të shpërndara, 28 nga to janë kthyer të plotësuara dhe vetëm 2 nga to
nuk na janë përgjigjur.
Rezultatet i kemi analizuar dhe prezantuar në tabela dhe grafikone.
Gjithashtu jemi shërbyer me të dhëna nga ASK dhe IKSHPK mbi sëmundjet
kancerogjene.
Kemi shfrytëzuar materialet nga OBSH në lidhje me raportet për sëmundjet
kancerogjene dhe të dhënat e fundit në raportin e vitit 2018.
Të dhënat i kemi analizuar, kalkuluar dhe krahasuar duke u shërbyer me programin
Microsoft Word dhe Exell.
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5
5.1

REZULTATET
Rezultatet e anketimit
Për të diskutuar problematikën e përzgjedhur në këtë projekt ka qenë e domosdoshme

realizimi i hulumtimit me infermierë, me ç’rast në anketim kemi përfshirë 30 sish, të cilit
vinin nga tri komuna të ndryshme: Prizren, dragash dhe Gjakovë. Nga 30 anketa, vetëm dy
nuk na janë kthyer, respektivisht 6.7% e tyre, ndërkaq kemi marrë 28 anketime të plotësuar
ose Përzgjedhja ka qenë e rastësishme dhe jo e projektuar. Na na ka interesuar të vjelim
njohuritë e tyre mbi kanceret dhe jo prejardhja demografike (Tab. 1.).
Tabela 1. Vendbanimi i të anketuarve

Komunat
Të anketuarit

Prizren

Dragash

Gjakovë

Gjithsejtë

20

7

1

28

Në anketim sipas përzgjedhjes rastësore kanë dominuar gjinia femërore (19) me
67.8%, ndërsa ajo mashkullore ka prezantuar me 9 raste ose 32.8%.
Te anketuarit kryesisht kanë qenë të moshës 18 deri 28 vjeçe (15), pastaj 29 deri 39
vjeçe (7) dhe vetëm 6 kanë qenë në moshë midis 40 dhe 50 vjeçe.
Sa i përket përgatitjes shkollore kemi gjetur këto rezultate (Figura. 4.):

Figura 4. Niveli i përgatitjes shkollore të të anketuarve
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Si edhe shihet në grafikon ka dominuar infermierët me përgatitje të lartë shkollore
(57%).
Gjatë hulumtimit për shkak të natyrës së pyetjeve ne na ka interesuar edhe
eksperienca e këtyre infermierëve në punë, d.m.th në ofrimin e kujdesit infermieror. Në këtë
fushë kemi gjetur se 4 prej tyre kishin përvojë pune deri në 4 vite, 9 të tjerë deri në 9 vite dhe
15 të tjerë nuk kishin as një vite të plotë përvoje në punë ose ishin të pa punë.
Kemi anketuar 30 infermierë dhe vetëm 2 nga ta nuk na e kanë kthyer anketën. Në
anketë janë parashtruar pyetje të tilla që lidhen me fushën e njohurive dhe informatave mbi
kanceret dhe menaxhimin e tyre. Nga 28 anketa kemi fituar këto rezultate:
a. Nga 28 të anketuarit 19 prej tyre (68%) kishin eksperiencë respektivisht gjatë
punës kanë ofruar shërbime të kujdesit infermieror ndaj të sëmurëve me kancer.
Vetëm 9 nga ta (32%) nuk kishin asnjë përvojë kujdesi ndaj të sëmurëve me
kancer.
b. Në pyetjen se kua ka qenë I lokalizuar kanceri gjatë përkujdesjes së tyre për të
sëmurët kemi marrë këtë përgjigje (Tab. 2)
Tabela 2. Përgjigjet në pyetjen: Ku ishte lokalizuar kanceri tek ata pacient që ishin kujdesur?

Në sistemin
respirator
12

Në sistemin
digjestiv
7

Në sistemin
nervor
2

Në sistemin
lokomator
2

Në sistemin e
gjakut
5

Prej 28 të anketuarve 19 prej tyre kanë treguar se kanë pasur mundësin që të kujdeseshin
për pacientet me kancer, prandaj dhe në pyetjen: ‘Si ndihej pacienti me CA kur vinte koha
që t’i bëhej kimioterapia ose llojet e tjera të terapisë kundër kancerit?’ morëm përgjigjet si
në vijim (tabela 3):
Tabela 3. Përgjigjet në pyetjen: Si ndihej pacienti me CA kur vinte koha që t’i bëhej kimioterapia ose llojet e tjera
të terapis kundër kancerit?

Anksioz
2

I tensionuar
7

I stresuar
16

I de motivuar
7

Kemi theksuar më lartë se sa është i nevojshëm kujdesi infermieror për këta të sëmurë.
Prandaj njëra nga pyetjet tona ka qenë: ‘Si ndihej pacienti me kujdesin tuaj infermieror
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ndaj tij?’, morëm 15 përgjigje me ‘Mirë’ dhe 4 të tjera me i ‘I kënaqur’
Përgjigjet sipas një logjike të drejtojnë nga pjesa e kënaqshme, madje mjaftë e mirë,
mirëpo disa pacient për shkak të dhimbjeve që mund të kenë mund të shkaktojnë dhe
probleme në lidhje me raportin infermier- pacient. Prej 19 të anketuarve që ishin kujdesur
për të sëmurët me kancer ishin përgjigjur se pacientet e tyre ishin ndjerë mirë me kujdesin e
tyre si infermier 15 dhe ishin ndjerë të kënaqur 4 .
Në vazhdim kemi hulumtuar rëndësinë e kujdesit infermieror për këta të sëmurë.
Ndikimi te të sëmurët me CA është i lidhur ngushtë me kujdesin infermieror, duke e marr
parasysh në radhë të parë shëndetin mendor të këtyre pacientëve. Prandaj kemi kërkuar
vlerësimin e të anketuarve me numër nga 1 në 10 në pyetjen: ‘Sa mendoni se sjellja juaj dhe
kujdesi infermieror ka ndikim në shëndetin mendor tek pacientet me CA?’ dhe të anketuarit
dhanë këto përgjigje:
a.

6 infermierë vlerësuan me 1

b. 7 infermierë vlerësuan me numër 5
c. 8 infermierë vlerësuan me numër 7,
d. 1 infermierë vlerësuan me numër 1,
e. 6 infermierë vlerësuan me numri 10.
Në pjesën tjetër të anketës kemi pasur si synim të hulumtojmë raportin infermier pacient, pasi
që konsiderojmë se në këto situata luan një rol mjaftë të madh. Në këtë pjesë kamë përfshirë
dhe raportin e pacientit me familjarët dhe infermierëve me familjarët. Në pamje të parë kur
pacienti kupton se e ka sëmundjen e kancerit ai thjeshtë dorëzohet nga jeta, bie në depresion,
prandaj dhe mbështetja e madhe e familjes i jep motiv, shpresë dhe nxitë dëshirën e pacientit
për jetën.
Shumica e infermierëve të anketuar e respektonin këtë raport 15 prej tyre e
respektonin jashtëzakonisht shumë , 12 prej tyre e respektonin shumë ndërsa 1 e respekton
pak.
E treguam më lartë se komunikimi luante një rol kyçë në raportin infermierë –
pacientë.
Kur u pyetën infermierët e anketuar se çfarë ndikimi luante komunikimi në këtë raport
të gjithë u përgjigjen me ndikimin pozitiv përveç 1 infermieri ai u përgjigj me neutral ( nuk
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ka kurrfarë ndikimi) d.m.th. 27 të anketuar ishin përgjigjur për ndikim pozitiv kurse 1 i
anketuar me ndikim neutral Tab. 4 dhe Tab. 5)
Tabela 4. Përgjigjet në pyetjen: Sa e respektoni raportin infermierë- pacientë- familjarë?

Jashtëzakonisht shumë
15

Shumë
12

Pak
1

Shumë pak
0

Aspak
0

Dhe
Tabela 5. Në lidhje me raportin infermierë – pacientë çfarë ndikimi ka komunikimi?

Ndikim pozitiv
27

Neutral
1

Ndikim negativ
0

Ne nuk kemi gjetur se në Kosovë ka shtëpi të kujdesit për të sëmurët me kancer, megjithatë
kemi parashtruar pyetjen: ‘A ka institucione të specializuara në komunën e tyre për
përkujdesje ndaj pacienteve me CA?’ dhe kemi marrë përgjigjet si vijon (tabela 6):
Tabela 6. A ka institucione të specializuara në komunën e tyre për përkujdesje ndaj pacienteve me CA?

Po
4

Jo
20

Nuk e di
4

4 infermier mendojnë se ka shtëpi të kujdesit në komunën e tyre, 20 të tillë mendojnë
se nuk ka ndërsa 4 të tjerë nuk kanë njohuri se a ka ose jo shtëpi të tilla në Kosovë.
Por kur u pyetën se a duhet të ketë shtëpi të kujdesit për të sëmurëve në fazën
terminale për t’iu dhënë shërbim të veçantë, të gjithë të anketuarit menduan që duhet të ketë
shtëpi të tilla (Tab. 7):
Tabela 7. A duhet të ketë shërbim të veçantë për përkujdesje ndaj pacientëve me CA?

Po
28

Jo
0

Nuk e di
0
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5.2

Gjetjet mbi menaxhimin e kancerit
Mundësitë e trajtimit të ofruara për pacientët me kancer duhet të bazohen në qëllime

realiste dhe të arritshme për secilin lloj specifik të kancerit. Vargu i qëllimeve të mundshme
të trajtimit mund të përfshijnë zhdukjen e plotë të sëmundjes malinje (kurë), zgjatjen e
mbijetesës dhe kontrollin e rritjes (kontrollit) së qelizave kancerogjene ose lehtësimit të
simptomave të lidhura me sëmundjen (palliacionin).
Ekipi i kujdesit shëndetësor, pacienti dhe familja e pacientit duhet të kuptojnë qartë
opsionet e trajtimit dhe qëllimet. Komunikimi dhe mbështetja e hapur janë jetike si për
pacientin edhe familjen, pastaj periodikisht të rivlerësojnë planet dhe qëllimet e trajtimit kur
zhvillohen komplikimet e terapisë ose kur sëmundja përparon.
Modalitete të shumta përdoren zakonisht në trajtimin e kancerit. Një larmi terapish,
përfshirë operacionin, terapinë me rrezatim, kimioterapinë dhe terapi modifikuese të
përgjigjes biologjike (BRM), mund të përdoren në kohë të ndryshme gjatë gjithë trajtimit.
Kuptimi i parimeve të secilit dhe si ndërlidhen ato, është shumë i rëndësishëm në kuptimin e
arsyes dhe qëllimeve të trajtimit.
Infermierja siguron edukim dhe mbështetje emocionale duke vlerësuar nevojat e
pacientit dhe familjes, pastaj eksplorimin e frikës me pacientin dhe familjen e tij si dhe
mekanizmat e përballimit, duke i inkurajuar ata për të marrë një rol më aktiv në
vendimmarrje, kur kjo është e mundur. Kur pacienti ose familja pyet për rezultatet e testimit
diagnostik dhe procedurat kirurgjikale, përgjigja e infermierit udhëhiqet nga informacioni që
mjeku ua ka përcjellë atyre më parë.
Është e rëndësishme që infermierja të komunikojë shpesh me mjekun dhe anëtarët e
tjerë të ekipit të kujdesit shëndetësor, ashtu që informacioni të jetë i të jetë i qëndrueshëm.
Pas operacionit, infermierja vlerëson reagimin e pacientit ndaj operacioni dhe
monitoron për komplikime të mundshme, siç janë infeksioni, gjakderdhja, tromboflebitet,
dehiscenca e plagëve, disbalancën e lëngjeve dhe elektroliteve dhe mosfunksionimin e
organeve.
Infermierja gjithashtu sigurohet për rehati të pacientit. Edukimi pas operacionit adreson
kujdesin ndaj plagës, aktivitetin fizik, ushqimin dhe informacionet për barnat e mjekimit.
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Roli i infermierës është po kështu i rëndësishëm edhe në terapinë radioaktive, duke iu
përgjigjur pyetjeve të pacientit dhe duke ia lehtësuar frikën. Ajo mund të shpjegojë për
efektet e rrezatimit te të tjerët, në tumorin dhe mbi indet dhe organet normale të pacientit.
Infermierja mund të shpjegojë procedurën e rrezatimit dhe përshkruajnë pajisjet,
kohëzgjatjen e procedurës (shpesh vetëm minuta), nevojën e mundshme për imobilizimin e
pacientit gjatë procedurës dhe mungesat e ndjesive tjera, përfshirë dhimbjen gjatë
procedurës.
Infermierja vlerëson lëkurën e pacientit, statusin ushqyes dhe përgjithësisht ndjenjën e
mirëqenies. Shpesh vlerësohet lëkura dhe mukoza e gojës për ndryshime (veçanërisht nëse
terapia me rrezatim është e drejtuar në këto zona). Mbrohet lëkura nga acarimi dhe pacienti
udhëzohet të shmang përdorimin e yndyrave, losioneve ose pluhurat në atë zonë.
Kimioterapeutikët mund të administrohen në spital, klinika ose ambiente të shtëpisë,
qoftë me rrugë orale, intravenoze, intramuskulare, subkutane, arteriale, intrakavitare dhe
intrathecale. Rol të veçantë në këtë rast luan infermierja në edukimin e pacientëve për të
maksimizuar sigurinë, sidomos nëse kimioterapia administrohet në shtëpinë e pacientit.
Perspektiva për pacientët me kancer është përmirësuar shumë si rezultat i përparimeve
shkencore dhe teknologjike. Si rezultat i sëmundjes themelore ose modalitetëve të ndryshme
të trajtimit, pacienti me kancer megjithatë mund të përjetojë një sërë problemesh dytësore,
siç është infeksioni, ulja e numrit të WBC, gjakderdhja, lëkura probleme, problemet
ushqyese, dhimbja, lodhja dhe stresi psikologjikë.
Roli i infermieres në ekipin onkologjik është vlerësimi i pacientit me probleme dhe
komplikime, duke përfshirë infeksionet, rënien e numrit të rruazave të bardha, gjakderdhjet,
problemet me lëkurën, humbja e flokëve, çrregullimet e ushqyeshmërisë, dhimbjes, vjelljes,
problemeve psikosociale, pamjes trupore, e shumë problemeve tjera.
5.3

Diagnoza infermierore

Bazuar në të dhënat e vlerësimit nga infermierja, diagnozat infermierore te pacientit me
kancer mund të përfshijë sa vijon:
• Dëmtimi i mukozës orale,
• Integriteti i dëmtuar i indeve,
• Integritet i dëmtuar i indeve: alopecia
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• Integritet i dëmtuar i indeve: lezione malinje të lëkurës
• Ushqimi i çekuilibruar, më pak se kërkesat e trupit
• Anoreksia
• Malabsorbimi
• Kaheksia
• Dhimbja kronike
• Lodhja
• Imazhi i trazuar i trupit
• Parashikimi i hidhërimit, etj.
5.3.1 Problemet dhe komplikimet potenciale gjatë kujdesit infermieror
Bazuar në të dhënat nga vlerësimi, komplikimet e mundshme që mund të zhvillohen
janë:
o Infeksioni dhe sepsa
o Hemorragjia
o Sindroma e vena cava superior
o Kompresimi i palcës kurrizore
o Hiperkalcemia
o Efuzion perikardial
o Koagulimi intravaskular i diseminuar
o Sindromi i sekretimit të papërshtatshëm të hormonit antidiuretik
o Sindroma e lizës së tumorit.
Pacienti me kancer është në rrezik për efekte të ndryshme negative të terapisë dhe
komplikimeve që shfaqen. Infermierja në të gjitha mjediset e kujdesit shëndetësor, përfshirë
shtëpinë, ndihmon pacientin dhe familjen në menaxhimin e këtyre problemeve.
5.3.2 Përgjegjësitë e kujdesit infermieror në menaxhimin e pacientëve me kancer
 Të mbështes idenë se kanceri është sëmundje kronike që ka përkeqësime akute, sesa
që është sinonim i vdekjes dhe vuajtjes.
 Të vlerësoj nivelin e vetë të njohurive në lidhje me patofiziologjinë e procesit të
sëmundjes.

26

 Të shfrytëzoj studimet dhe praktikat aktuale të kujdesit për pacientin me kancer dhe
familjen e tij / saj.
 Identifikon pacientët me rrezik të lartë për kancer.
 Merr pjesë në përpjekjet për parandalimin parësor dhe sekondar.
 Vlerëson nevojat e kujdesit infermieror të pacientit me kancer.
 Vlerëson nevojat e mësimit, dëshirat dhe aftësitë e pacientit me kancer.
 Identifikoni problemet e infermierisë së pacientit dhe familjes.
 Vlerëson rrjetet e ndihmës sociale në dispozicion të pacientit.
 Planifikon ndërhyrjet e duhura me pacientin dhe familjen.
 Ndihmon pacientin të identifikojë pikat e forta dhe kufizimet.
 Ndihmon pacientin të hartojë qëllime afatshkurtra dhe afatgjata për kujdes.
 Implementimi i një plani të kujdesit infermieror që ndërlidhet me regjimin e kujdesit
mjekësor dhe që është në përputhje me qëllimet e përcaktuara.
 Bashkëpunon me anëtarët e ekipit multidisiplinar për të nxitur vazhdimësinë e
kujdesit.
 Vlerëson qëllimet dhe rezultatet përfundimtare të kujdesit me pacientin, familjen dhe
anëtarët e ekipit multidisiplinar.
 Rivlerëson dhe ridizajnon drejtimin e kujdesit siç përcaktohet nga vlerësimi.
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DISKUTIME DHE PËRFUNDIME
Kujdesi infermieror sot po zë vendin e tij në të gjitha sëmundjet veq e veq dhe

veçanërisht te kujdesit ndaj të sëmurëve me kancer. Sigurisht se menaxhimi i këtyre të
sëmurëve paraqet sfidë të veqantë për sistemet shëndetësore madje të avansuara të vendeve
të zhvilluara, sidomos të vendeve në zhvillim, ku përveq sëmundjes problem paraqet edhe
kostoja e diagnostikimit dhe trajtimit të këtyre sëmundjeve.
Trendi i kancereve del të jetë në rritje. Kjo sëmundje prek çdo grupmoshë, shumica e
kancereve zhvillohen te moshat më të vjetra se 65 vjeç. Në përgjithësi, incidenca e kancerit
është më e lartë te burrat sesa tek gratë dhe më e lartë në vendet e zhvilluara.
Më shumë se 1.2 milion amerikanë diagnostikohen çdo vit me kancer, i cili prek një nga
pjesët e ndryshme të trupit.
Asociacionet profesionale në vendin toonë theksojnë se ‘se trendi i rasteve të personave
të prekur nga kanceri në Kosovë mbetet i njëjtë, që do të thotë se vetëm në vitin 2018 janë
shënuar 1,500 raste të reja. Dominojnë rastet e kancerit të gjirit te femrat; kanceri i
mushkërive dhe kanceri i zorrës së trashë, ku më shumë janë diagnostikuar te meshkujt sesa
te femrat’. Po sipas Institutit Onkologjik, edhe në vitin 2017 në Kosovë janë shënuar mbi
1,500 raste me kancer.
Në vitin 2008 niveli i vdekshmërisë në Shqipëri ka qenë 693.9 vdekje për çdo 100000
banorë. Nga sëmundjet kancerogjene janë shkaktuar 23% e totalit të vdekjeve, konkretisht
156.2 vdekje nga kanceri për çdo 100 mijë banorë.
Në Kroaci nga kanceri sëmuren rreth 23000 njerëz gjatë vitit, ndërsa vdesin rreth 11000
persona. Hulumtimet në rang botëror e rendisin Kroacinë në pjesën e vendeve me
rrezikshmëri të lartë nga kanceri, respektivisht në pjesën e poshtme të listës së vendeve
evropiane.
Ky trend i sëmundjeve kancerogjene kërkon angazhim të veçantë të kujdesit infermieror.
Personeli i cili ofron kujdes duhet të jetë i përgatitur mirë dhe i gatshëm të përballet me sfidat
që sjellë kujdesi ndaj kësaj sëmundje. Infermierët/et të cilët ofrojnë kujdes duhet të përballen
me sfida në menaxhimin e të sëmurëve me kancer që nga momenti i njoftimit me diagnozën
e deri te trajtimi, qoftë me kimioterapeutikë, qoftë me radioterapinë
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Është me shumë interes që infermierët të jenë të gatshëm të përballen me ankthin e
pacientëve, të kultivojnë empatinë profesionale, të ndihmojnë në frikën dhe ankthin që
përjetojnë pacientët, e deri te kujdesi në stadin terminal të këtyre të sëmurëve.
Pacientët duhet të marrin kujdes infermieror, jo vetëm gjatë aplikimi të terapisë, por edhe
në pergatitjen preoperative të pacientit kur kjo kurë konsideohet e dommosdoshme, pastaj
kujdesi postoperativ ndaj pacientëve, kujdesi ndaj lëkurës, ndaj venave ku aplikohet
kimioterapia, higjienës së tyre, etj.
Shpesh kujdesi duhet të ofrohet edhe në shtëpi, ku vëmendje duhet ti kushtohet edukimit
të pacientit mbi përdorimin e terapisë, por edhe familjes së tij. Kujdesi infermieror në këto
raste paraqet ndihmesë shumë të rëndësishme për pacientin dhe familjen e tij në përballjen
me sëmundjen.
Preventiva e sëmundjes kancerogjene duhet të zërë vend të veçabntë në kujdesin
infermieror, me ç’rast duhet identifikuar personat në risk pçr këto sëmundje, duke i nxitur
për ndërmarrjen e masava parandaluese, respektivisht duke i edukuar për sjellje të
shëndetshme në përditshmërinë e tyre.
Sipas të gjeturave tona, niveli i edukimit të infermierëve për kujdes ndaj të sëmurëve me
kancer nuk është në nivelin e kërkuar dhe nuk shtrihet ende brenda normave standarde të
vendeve të zhvilluara. Duhet të vazhdohet edukimi i infermierëve dhe ofruesve tjerë
shëndetësorë për kujdes dhe menaxhim të sëmurëve me kancer, në të gjitha fazat e zhvillimit
të sëmundjes.
Në vendin tonë ende nuk ka shtëpi ose institucione për kujdes ndaj të sëmurëve me
kancer (hospice). Kujdesi ndaj tyre ofrohet në spitalet tona të përgjithshme apo edhe në
QKUK. Në të shumtën e rasteve këta të sëmurë e mbyllin jetën e tyre pikërisht në këto
institucione.
Rekomandojmë institucionet e vendit që ti kushtojnë vëmendje posaqërsisht kësaj
kategorie të pacientëve në të gjitha fazat e zhvillimit të sëmundje, që nga zbulimi dhe
diagnostikimi i hershçm e deri te trajtimi i sçmundjes, qoftë kirurgjik, qofte kimioterapeutik,
e deri te kujdesi paliativ.
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Sikurse që secili qytetarë gëzon të drejtën për shëndet dhe mirëqnie të mirë, edhe të
sëmurët duhet të gëzojnë të drejtën në trajtim të bazuar në shkencë e deri te mbyllja e jetës
në mënyrë të dinjitetshme.
Rekomandojmë edukimin e vazhdueshëm të ofruesve të kujdesit infermieror dhe
kujdesit paliativ.
Pacientët dhe institucionet kompetente duhet të furnizohen me medikamente për
trajtimin e sëmunjdeve kancerogjene, por edhe me pajisje diagnostike bashkohore për
diagnostikim të hershëm dhe të saktë.
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APPENDIXES

Pyetësor
Ky pyetësor është hartuar me qëllim hulumtimin e njohurive të infermierëve të Kujdesit
dytësor mbi menaxhimin dhe kujdesin ndaj të sëmurëve me kancer. Hulumtimi është I
rëndësishëm për realizimin e punimit tim të diplomës: “Kujdesi infermieror për të sëmuret
me kancer”
Hulumtimi është anonim.
Ju lutem, pjesëmarrja juaj në anketim do të më ndihmonte shumë në realizimin e punimit.
Ju faleminderit për bashkëpunimin.
Pyetjet

Përmbajtja

Përgjigjet

1.

Profesioni

2.

Mosha

(shëno vitin)

3.

Gjinia

a. M

4.

Niveli i edukimit

5.

Eksperienca e punës

Sa vite?

6.

Komuna

Shkruaj:

7.

Çka është kanceri?

8.

A keni punuar apo trajtuar të sëmurë
me kancer

9.

A keni pasë rast të kujdeseni për
pacientë me kancer?

10.

Nëse po, cilin lloj kanceri kishte
pacienti?

11.

Si ndihej pacienti me CA kur vinte
koha që t’i bëhej kimioterapia ose
llojet e tjera të terapis kundër kancerit?

b. F

a. I mesëm
b. Bachelor
c. Pasuniversitar

a.
b.
c.
a.
b.
a.
b.
c.
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
d.

Sëmundje
Infeksion
Helmim
Po
Jo
Po
Jo
Nuk më kujtohet
Në sistemin respirator
Në traktin digjestiv
Në sistemin nervor
Në sistemin lokomotor
Në sistemin e gjakut
Anksioz
I tensionuar
I stresuar
I de-motivuar
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12.

Si ndihej pacienti me kujdesin tuaj
infermieror ndaj tij?

13.

Si mund ta përmbledhësh ndjenjën
tuaj me një fjalë në lidhje me
kujdesin ndaj të sëmurit me Ca?

14.

15.

Në bazë te gjendjes psikologjike të
pacientëve të sëmur me CA, kujdesi
infermierorë ka rëndësi të veçantë në
trajtimin e tyre.

Mirë,
I kënaqur
I pakënaqur,
agresiv
Shkëlqyeshëm
Shumë mirë
Mirë
Keq
Shumë keq
Pajtohem plotësisht
Pajtohem
Neutral
Nuk pajtohem
Nuk pajtohem aspak

a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
a.
b.
c.
a.
b.
c.

Jashtëzakonisht shumë
Shumë
Pak
Shumë pak
Aspak
Gjithmonë
Zakonisht
Ndonjëherë
Rrallë herë
Asnjëherë
Ndikim negativ
Neutral
Ndikim pozitiv
Po
Jo
Nuk e di
Po
Jo
Nuk e di

Sa mendoni që sjellja dhe kujdesi
infermierorë ka ndikim në shëndetin
mendor tek pacientet me CA?
(Vlerësoni nga numri 1 deri 10)

16.

Sa e respektoni raportin infermierpacient- familjar?

17.

A e keni bërë ndonjëherë vlerësimin e
gjendjes fizike dhe emocionale të
pacientit me kancer?

18.

a.
b.
c.
d.
a.
b.
c.
d.
e.
a.
b.
c.
d.
e.

Në lidhje me raportin infermierpacient çfarë ndikim ka komunikimi

19.

A ka institucione të specializuara në
komunën tuaj për përkujdesje ndaj
pacientëve me Ca?

20.

A duhet të ketë shërbim të veçantë për
përkujdesje ndaj pacientëve me Ca?

Ju faleminderit për kohën tuaj të çmuar!
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