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ABSTRAKT
Unë si infermiere e ardhshme, pretendoj të jem në shërbim të qytetarëve duke ju ndihmuar që të
tejkalojnë sëmundjet dhe vështirësitë e tyre gjatë sëmundjeve, si nga aspekti profesional ashtu
edhe nga aspekti i këshillimit dhe përkrahjes morale, duke i përdorur përvojat gjatë praktikave
dhe gjatë dëgjimit të profesorëve dhe profesoreshave tona të nderuara që janë munduar
maksimalisht që t`na japin njohuri profesionale dhe shkencore gjatë këtyre tri (3) viteve të
studimeve. Ky punim është i fundit gjatë studimeve të mija, por besoj që nuk do të jetë i fundit
nga ana ime profesionale gjatë viteve në vazhdim.
Titulli i temës që më është caktuar (Kanceri kolonit dhe kujdesi infermieror) është shumë i mirë
dhe shumë aktual. Fatkeqësisht një përqinde e madhe e të sëmurëve me kancer të kolonit janë
edhe në Kosovë. Prandaj me shumë deshirë jam munduar që të trajtojë këtë temë me një kujdes
të veçantë, sepse ndihma e infermiereve është shumë e nevojshme dhe shumë e mirëpritur nga
ana e pacientëve dhe e mjekëve. Është obligative që një infermier/e të jetë i/e informuar mirë dhe
e gatshme për ndihmë të pacienteve me kancer të kolonit dhe në pergjithësi në ndihmë të
pacienteve në përballimin e çfardo situate të tyre. Profesioni i infermierit/es është human dhe po
aq profesional/e, sepse jo çdo kush që ka dëshirë të ndihmojë mund të bëhet infermiere, prandaj
gjatë këtyre viteve të studimeve jam munduar që të marrë njohuri nga ligjeratat dhe nga përvojat
të cilat profesorët/profesoreshat e nderuar/a kanë ndarë me neve dhe janë treguar shumë
profesional dhe korrekt.

Fjalet kyçe
Kancer-rritje e pa kontrolluar e qelizave
Metastaza-përhapja e qelizave kanceroze në organet e tjera të organizmit
Polipe-tumor beninje i zorrës së trashë
Koloni-koloni është pjesë e sistemit të tretjes
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1.HYRJE
Koloni ka fillimin nga valvula ileocekale dhe shtrihet deri në anus. Gjatësia mesatare e tij është
në mes të 112cm-180cm. Embriologjikisht fillon të krijohët në javën e katërt të gestacionit për të
marrë formën përfundimtare në javën e dhjetë (De Vita, 2008).Zorra e trashë është pjesa e fundit
e tubit digjestiv e vendosur nga valvula ileocekale deri në anus.
Koloni mund të ndahet në 4 segmente. Segmentet e kolonit janë:koloni ascendent, koloni
transverz, koloni descendent dhe koloni sigmoid.
Muri i kolonit përbëhet nga: mukoza, submukoza, shtresa e brendshme muskulare (cirkulare),
shtresa e jashtme muskulare (longitudinal taeniat), seroza.

Figura 1.1: Anatomia e kolonit (zorrës së trashë)

1.1 Çka kuptojmë me kancer?
Kanceri është një lloj i sëmundjes i cili paraqet një problem të madh për shoqërinë çdo ditë e më
shumë. Është një grup prej më shumë se 200 sëmundjeve të ndryshme, e cila i prek të gjitha indet
dhe organet e organizmit. Kanceri ndodhë atëherë kur qelizat e organizmit të njeriut ndahën në
mënyrë të pa kontrolluar. Rritja e këtyre qelizave bëhet në mënyrë të vazhdueshme dhe pa një
qëllim të përcaktuar, kështu që formojnë një masë të indit e cila quhet TUMOR. Këta tumor
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mund të jenë beninj dhe malinj. Tumoret beninj janë jo kancerogjene të cilat rriten ngadalë dhe
nuk përhapen tek pjesët e tjera të trupit (prandaj edhe pacienti me këtë lloj tumori në rast të
mjekimit të duhur kalon pa pasoja). Tumoret malinje janë kancerogjene, rriten me shpejtësi të
madhe me forma jo të rregullta dhe ky ind tumorial depërton në thellësi të indeve fqinje në
formë të rrënjeve (De Vita, 2008).

1.2 Kanceri i kolonit si epidemiologji.
Ky lloj kanceri në botën perëndimore mbetët shkaktari kryesor i sëmundjeve dhe i vdekshmërisë.
Për këtë arsye krijohen kampanja të mëdha vetëdijësuese për këtë lloj kanceri, të cilat përkrahen
shumë nga mjekët që të vërehet dhe parandalohet shumë herët. Mjekët rekomandojnë heqjen e
polipeve si mënyrë për parandalimin e kancerit të kolonit. Për këtë sëmundje në raste të shumta
trajtimi mbetët i pakënaqur, por mjeksia vazhdon të kryej kërkime mbi këtë fushë dhe çdo ditë
shfaqen trajtime të ndryshme me shpresë që t’i ndihmojmë pacientet e diagnostifikuar me këtë
kancer. Si shkak i rritjeve të rasteve të personave me këtë sëmundje dhe si shkak i rritjeve të
vdekjeve ky kancer llogaritet si epidemiologji për të cilët në shumë raste nuk ka shërim dhe si
përfundim vjen vde kja e pacientit. Incidenca e kancerit të kolonit po rritet te personat e moshës
mbi 50 vjeç (De Vita, 2008).

1.3 Përshkrimi i kancerit të kolonit.
Adenokarcinoma e kolonit është një kancer i rrjedhur nga eptieli që lind nga mukoza e zorrës së
trashë. Ky kancer ndodhë kur tumoret e kolonit janë në rritje të pa kontrolluar dhe fillojnë të
ndryshojnë. Vendndodhja e tumorit të kolonit ka rëndësi terapeutike dhe diagnostike. Këto dalin
nga muret e brendshme të cilat quhen polip. Tumoret beninje të zorrës së trashë janë quajtur
polip, kurse Tumoret malinje të zorrës së trashë janë quajtur tumor. Polipet beninje përhapen në
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pjesë të tjera të trupit dhe mund të hiqen lehtë gjatë kolonoskopisë dhe nuk janë të rrezikshëm
për jetën. Nëse polipet nuk hiqen nga zorra e trashë atëhere ato mund të shndërrohen në malinje
(kanceroze), me kalimin e kohës. Kanceri i kolonit dhe i rektumit (referuar edhe si kancer
kolorektal) mund të pushtojë dhe të dëmtojë indet dhe organet ngjitur tyre. Qelizat e kancerit
mund të shkëputen dhe të përhapen në pjesë të tjera të trupit (mëlqi, mushkëri, etj (De Vita,
2008).

1.4 Tipet e kancerëve të kolonit:
Shumica e kancerëve të kolonit janë adenocarcinoma. Ato përbëjnë rreth 90-95% të kancerit.Ato
mund të jenë mirë, pak ose keq të diferencuara. Tipet tjera histologjike të kolonit janë:
➢ adenokarcinoma mucinoze-përben rreth 10% të karcinomave.Më i shpeshtë është tipi
jashtëqelizor,
➢ adenokarcinoma me qeliza si unaza me gurë,
➢ karcinoma me qeliza të vogla -1% e rasteve. Është identike me karcinomen me qeliza të
vogla të pulmonit,
➢ karcinoma adenoskuamoze me qeliza të vogla,
➢ karcinoma me qeliza skuamoze,
➢ karcinoma e padiferencuar.
Më të rralla me vetëm 5% të rasteve vërehen edhe tumorë malinjë (ose më së shumti malinjë) të
kolonit siç janë: karcinoidi, sarkomat, limfomat, GIST, etj (De Vita, 2008).

1.5 Etiologjia dhe faktorët e rrezikut të kancerit të kolonit
Faktoret e rrezikut të modifikueshëm dhe të pamodifikueshëm kontribojnë në zhvillimin e
adenokarcinomës të kolonit. Për shkak të rrezikut të lartë për zhvillimin e kancerit të kolonit,
mbikqyrja më e hershme dhe më e shpeshtë endoskopike rekomandohet te pacientët me
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sëmundje inflamatore të zorrëve. Faktorët e modifikueshëm mjedisor lujanë një rol të
rëndësishëm në zhvillimin etiologjik të kancerit të kolonit.
Kanceri i kolonit është 4 deri 10 herë më i shpeshtë në shtetet e zhvilluara në krahasim me shetet
të cilat janë në zhvillim e sipër (De Vita, 2008).
Tek faktorët e rrezikut bëjnë pjesë:
•

Mosha-është një faktorë i shpeshtë i kancerit të kolonit. Më të rrezikuar në diagnostifikim
të këtij kanceri janë personat mbi moshën 50 vjeqare.

•

Faktorët gjenetikë-është i rëndësishëm për dignostifikim me këtë lloj kanceri tek pacienti.
Përafërsisht 20% të rasteve janë si pasojë e faktorit gjenetikë dhe 5% të kancereve janë si
pasojë e trashëgimit të sindromës së kancerit të kolonit. Ky sindrom është çrregullim ku
pjesëtarët e familjes e kanë trashëguar problemin gjenetik shkaktarë tek njeri ose tek të dy
prindërit. Ky defekt gjenetikë pasohet me formimin e polipeve të kolonit dhe më vonë të
kancerit të kolonit.

•

Sëmundjet e zorrës-Dallohen 3 lloje të këtyre sëmundjeve dhe ato janë: polipet në kolon,
koliti ulçeroz dhe kanceri i kolonit ose rekumit.

Polipet në kolon-Polipet e kolonit zhvillohen kur dëmtimet e kromozomeve përsëriten në qelizat
e shtresës së brendëshme të kolonit. Normalisht kromozomet e shëndetshme kontrollojnë rritjen
e qelizave në mënyrë të rregullt. Kur kromozomet dëmtohen, rritja e qelizave bëhet e
pakontrollueshme dhe ndikon ne inde (polipe). Këto polipe fillimisht janë beninje. Pas disa
viteve polipet mund të dëmtojnë kromozomet dhe të bëhen kancerogjene (Bonadonnna, 2007).
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Figura 1.2: Polipet në kolon

Kolit ulçeroz-shkakton inflamacion të shtresës së brendshme të kolonit dhe rreziku për kancer
beninje rritet. Rreziku për shfaqjen e kancerit tek një person me kolit ulçeroz mvaret edhe tek
shtrirja dhe pozicionimi i semundjes tek ai/ajo.

Figura 1.3: Koliti ulçeroz
Kanceri i kolonit ose rekumit-është një komplikim i pjesëshëm i kolitit ulçerative. Ky lloj
kanceri shkakton inflamacion të shtresës së brendshme të kolonit dhe rreziku për kancer beninj
rritet për 8-10%. Statistikat e fundit të grumbulluara në lidhje me kancerin e kolonit së bashku
me kolitin ulçerativ janë: 1.5% në 10 vite, 7.6% në 30 vite dhe 10.8% në 50 vite (Bonadonnna,
2007).

10

•

Metoda e ushqyerjes-Kjo pjesë është studiuar më së shumti, sepse pacienti në këtë
aspekt është më së shumti përgjegjës për krijimin e këtij kanceri. Përdorimi i yndyrnave
të larta dhe mungesa e fibrave në ushqim mundësojnë krijimin e malinjeve të polipeve
që mund të jenë prezent në kolon. Kuptojmë që ushqimi i gabuar nuk është shkaktari
bazë i tumorit në kolon, por ai e favorizon ose mund të japë ndihmë negative të
faktorëve tjerë rrezikues. Yndyrnat e pangopura nuk janë të rrezikshme. Dieta e lartë me
perime dhe ushqimet me fibra mund të ndihmojnë në reduktimin e rrezikut për kancer.

•

Konsumimi i duhanit-ka ndikim në rastet e përdorimit në më shumë se 35 vite,

•

Konsumimi i alkoolit-ekziston një lidhëshmëri në mes të kancerit të kolonit dhe alkoolit,

•

Kushtet

e punës-si ekzpozimi ndaj tretësve, materialet zmeriluese, benzina,

formaldehidet dhe disa përbërës të veqantë,
•

Obeziteti (Mbipesha) -kilogramët e tepërt e rrisin rrezikun për kancer të kolonit.
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2 Klinika dhe diagnostifikimi i kancerit të kolonit
2.1.1 Simptomat e kancerit të kolonit
Në fazën e hershme adenokarcinoma e kolonit rrallë shkakton simptoma të rëndësishme.
Mbikqyrja kolonoskopike kur kryhet si duhet mund të identifikojë dhe shëroj shumicën e
neoplazmave të hershme të kolonit.
Kjo pjesë është shumë e rëndësishme si mënyrë e shpejtë e identifikimit të sëmundjes tek
pacienti sepse sa më i hershëm të jetë identifikimi i këtij lloji kanceri, aq më e madhe është
mundësia e shërimit të plotë të pacientit.
Si simptoma më të shpeshta janë:
•

Diarre (barkqitje e zgjatur) dhe kapsllëk i shpeshtë (në rast se pacient nuk e ka pasur më
herët),

•

Fecesi (nevoja e madhe) e cila ka qenë normale fillon të bëhet më e hollë,

•

Ardhja e gjakut nga anusi dhe në feces,

•

Në rastet kur kanceri ka përparuar dhe ka bllokuar zorrën kemi fryerjen e barkut dhe
dhembje. Personat që kanë këto ankesa duhet të drejtohen tek mjeku sepse kjo ka rëndësi
për një diagnoztifikim të hershëm,

•

Ndjesi se nuk është zbrazur plotësisht zorra pas kryerjes së jashtëqitjes,

•

Vështirësitë gjatë jashtëqitjes,

•

Dhembje gjatë kryerjes së jashtëqitjes,

•

Pacientët që ankohen për një kohë të gjatë për lodhje, humbje oreksi dhe dhembje barku,
humbje në peshë duhët të egzaminohën për kancer të kolonit.

Nëse arrihet të vendoset diagnoza e hershme pa përparuar sëmundja rritet mundësia e zgjatjes së
jetës. Për këtë është shumë e rëndësishme të përcillen shenjat e kancerit të kolonit (Cittadini,
2008).
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2.1.2 Komplikacionet
Disa nga komplikacionet e kancerit të kolonit janë:
•

Bllokimi i zorrëve,

•

Hemorragji rektale,

•

Shtypje të organeve si: uretra, fshikëza urinare si pasojë e rritjes tumorale,

•

Peritoniti akut i cili vjen si pasojë e shpimit të zorrës nga tumori.

2.2 Diagnostifikimi i kancerit të kolonit
Mënyra më e mirë për të parandaluar kancerin ose për të zbuluar në stadet e hershme është
ekzaminimi ENDOSKOPIK PREVENTIV. Ndërsa sa i përket egzaminimeve më kryesorja është
KOLONOSKOPIA- përmes kësaj mund të zbulojmë kancerin në stadet e hershme, ose mund
edhe t’i zbulojmë polipet dhe ndryshimet e tjera pa kaluar në kancer.
Procedura e përgaditjes dhe kryerjës së kolonoskopisë në ditët e sotme është shumë e lehtë dhe
komforte për pacientin. Koloniskopët e rinjë që përdorën mundësojn kryerjen e procedurës me
lehtësi pa i shkaktuar parehati pacientit duke mundësuar të marrin rezultatet e duhura (Cittadini,
2008).
Pas kryerjes së ekzaminimit fizik për zbulim të kancerit të kolonit rekomandohet të kryhen edhe
disa teste tjera që janë:
o Prezenca e gjakut në feces-është test shumë i lehtë ku një sasi e vogël e jashtëqitjes
dërgohët në laborator,
o Ekzaminimet radiologjike - (irigiografia) dhe Tomografia e Kompjuterizuar,
o Ekzaminimet laboratorike-analiza e gjakut, analiza biokimike dhe testi CEA
(carsinoembriyonik antigen) i cili mund të rritët në gjak në rastet që kanë kancer të
kolonit.
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o Ekzaminimet endoskopike për diagnozë të sigurtë -Rektoskopia, sigmodoskopi,
kolonoskopia dhe biopsia. Nga lezionet që vrehën duhet të merret material të cilin duhet
ta ekzaminon më pastaj patologu.

Figura 2.1: Paraqitja e kancerit të kolonit

Sigmoidoskopia fleksibile
Sigmoidoskopia fleksibile është kontroll i cili përdoret për të kontrolluar pjesën e poshtme të
zorrës së trashë (kolonit). Sigmoidoskopia fleksibile nuk mundëson që të shihet zorra e trashë në
tërësi. Me këtë metodë nuk mund të zbulohet kanceri ose polipet në pjesët më të thella të zorrës
së trashë.
Irigografia
Irigografia bëhet në të njëjtën mënyrë si tek shpërlarja e zorrëve. Tretja e bariumit është një tretje
e veçantë që shihet qartë në grafinë e rentgenit. Gjatë procedurës tretja e bariumit kalon nëpër
zorrë dhe qartë shihet kalimi i lëngut nëpër zorrë. Kjo mundëson të shihen pengesat e ndryshme
brenda zorrëve.
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2.2.1 Parandalimi i kancerit të kolonit
Kanceri i kolonit mund të jetë i përhapur para se të jetë zbuluar.
Mënyra më e mirë për t’a parandaluar kancerin e kolonit është zbulimi hershëm dhe heqja e
polipeve prekanceroze përpara se të kthehen ato në kanceroze. Në rastet kur kanceri është i
zhvilluar, zbulimi i hershëm mundëson shërimin me heqje kirurgjikale përpara se sëmundja të
përhapet në organe tjera (Cittadini, 2008).
2.2.2 Trajtimi i kancerit të kolonit
Zgjedhja e trajtimit varet nga:
•

vendndodhja e tumorit (të kolonit), dhe

•

Shkalla e përhapjes së sëmundjes.

Trajtimi mund të përfshijë operacionin, kimioterapinë, terapinë biologjike ose terapinë
rrezatuese. Disa prej pacientëve të diagnostifikuar me këtë kancer kanë trajtime të kombinuara.
2.2.3 Trajtimi i kancerit mund të jetë lokal dhe sistematik.
o Trajtimi (terapia) lokale-përfshinë operacionin kirurgjik dhe terapinë e rrezatimit. Ato
largojnë ose shkatërrojnë kancerin në ose afër kolonit. Kur kanceri i kolonit shpërndahet
në pjesë të tjera të organizmit, terapia lokale mund të përdoret për të kontrolluar
sëmundjen në ato zona specifike.
o Trajtimi (terapia) sistematike-Përfshnë kimioterapinë dhe terapinë biologjike. Në këtë
rast barnat futen në qarkullimin e gjakut dhe e shkatërrojnë ose e kontrollojnë kancerin
përmes organizmit.
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2.2.4 Kimioterapia
Kimioterapia përdoret si ilaç për të shkatërruar qelizat kancerogjene.
Agjentët e kimioterapisë që përdoren në mjedise preoperative në kujdesin e pacientëve me
kancer të kolonit përfshijnë; Fluoropirimidina me ose pa oksaliplatinë. Këta agjentë janë
gjithashtu të aprovuar në menaxhimin e sëmundjes metastatike. Agjentë tjerë të aprovuar në
mjedisin metastatik përfshijnë irinotekan dhe trifluridin-tipiracil.
Kimioterapia për kancerin e zorrës së trashë zakonisht bëhet pas operacionit nëse kanceri është
më i madh ose është përhapur në nyjet limfatike. Në këtë mënyrë, kimioterapia mund të vras çdo
qelizë kanceroze që mbetet në trup dhe të ndihmojë në uljen e rrezikut të përsëritjes së kancerit.
Mund të përdoret gjithashtu para një operacioni për të zvogluar një kancer të madh në mënyrë që
të hiqen më lehtë me operacion (Cittadini, 2008).
Kimioterapia mund të përdoret gjithashtu për të lehtësuar simptomat e kancerit të zorrës së trashë
që nuk mund të hiqen me operacione ose që është përhapur në zonat të tjera të trupit, ndonjëherë
është kombinuar me terapi rrezatimi.
Kohëzgjatja standarde aktuale e kimitoterapisë ndihmëse pas rivendosjes së kancerit të zorrës së
trashë në fazën e II-të është 6 muaj. Neurotoksiciteti i vazhdueshëm i shoqëruar me aksaliplatinë
përfaqëson një cilësi të konsiderueshme të jetës në të mbijetuarit e kancerit të kolonit të trajtuar
me oksalipatinë. Vetëm me kimioterapi mbijetesa 5 vjeçare është afër 10% (Bonadonnna, 2007).
2.2.5 Terapia rrezatuese
Terapia rrezatuese përdor burime të fuqishme të energjisë, të tilla si rrezet X dhe protonet, për të
vrarë qelizat kancerogjene. Mund të përdoret për të zvogëluar një kancer më të madh para një
operacioni në mënyrë që të hiqet më lehtë.
Kur operacioni nuk është një opsion, terapia rrezatuese mund të përdoret pë të lehtësuar
simpotmat, të tilla si dhimbja. Ndonjëherë rrezatimi kombinohet me kimioterapi.
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Terapia e rrezatimit të jashtëm përdor një makinë jashtë trupit për të dërguar rrezatim drejt
kancerit. Te terapia e rrezatimit të brendshëm përdoren substanca radioaktive të mbyllura në
gjilpëra, tela ose katetera që vendosen direkt në ose afër kancerit. Ndërsa terapia me rrezatim nuk
përdoret shumë shpeshë tek kanceri i zorrës së trashë se sa në llojet e tjera të kancerit (Cittadini,
2008).
Ka disa raste ku rekomandohet terapia me rrezatim:
•

Pas operacionit dhe kimioterapisë për të ulur më tej mundësinë e rikthimit të kancerit;

•

Për të zvogluar tumorin para heqjes kirurgjikale;

•

Për të ndihmuar në kontrollin e kancereve që nuk mund të hiqen në mënyrë kirurgjikale;

•

Për të ndihmuar simptomat nga, etastazat specifike, për ta zvogluar dhëmbjen në atë
zone.

Terapia e rrezatimit paliativ gjithashtu tregohet në trajtimin e lezioneve metastatike
simptomatike.
Vlerësimi i infermierës për toksinat e lidhura me rrezatimin përfshinë monitorimin e shenjave
dhe simptomave të dematitit rrezatues.
2.2.6 Terapia e synuar e ilaqeve
Terapitë aktive të synuara në menaxhimin e sëmundjeve metastatike përfshijnë agjentët që
synojnë faktorin e rritjes endoteliale të enëve të gjakut dhe receptorin e faktorit të rritjes
epidermale.
Trajtimet e synuara të ilaqeve përqendrohen në anomalitë specifike të pranishme brenda qelizave
kancerogjene. Duke bllokuar këto anomali, trajtimet e synuara të ilaqeve mund të shkaktojnë
vdekjen e qelizave kancerogjene.
Barnat e synuara zakonisht kombinohen me kimioterapi. Barnat e synuara janë të rezervuara për
njërzit me kancer të të përparuar zorrës së trashë (Cittadini, 2008).
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2.2.7 Imunoterapia
Imunoterapia është trajtim medikamentoz që përdorë sistemin imunitar për të luftuar kancerin.
Sistemi imunitar që lufton sëmundjen e trupit nuk mund të sulmoj kancerin sepse qelizat
kancerogjene prodhojnë proteina që verbojnë qelizat e sistemit imunitar nga njohja e qelizave
kancerogjene. Imunoterapia funksionon duke ndërhyrë në atë proces. Imunoterapia zakonisht
është e rezervuar për kancerin e avancuar të zorrës së trashë. Mjeku mund të bëjë testimin e
qelizave të kancerit për të parë nëse ka të ngjarë të përgjigjen ndaj këtij trajtimi (Cittadini, 2008).
2.2.8 Trajtimi i sëmundjes metastatike
Kanceri i zorrës së trashë është metastatik në kohën e diagnozës në 21% të rasteve. Gati gjysma
e pacientëve do të zhvillojnë sëmundje metastatike në një farë kohe gjatë rrjedhës së sëmundjes.
Në shumicen e rasteve te sëmundjet metastatike janë përfundimisht të afta, heqja e metastazave
është e shoqëruar me përmirsimin e mbijetesës së përgjithshme.
Tek pacientët me metastazë veçmas me metastazë të kolonit rekomandohet marrja në konsiderat
e heqjes kirurgjikale tek pacientët që janë kandidatë kur heqja e plotë vlersohet teknikisht e
mundur. Heqja kirurgjikale e metastazave shoqërohet me nivel mbijetese prej 5-10 vjeç
përkatësisht prej 25%-10% dhe 10% 21% (Cittadini, 2008).

2.3 Efektet anësore
Trajtimi i kancerit shpeshë dëmton qelizat dhe indet e shëndetshme, efektet anësore janë të
shpeshta.
Efektet anësore varen nga lloji dhe kohëzgjatja e trajtimit, efektet nuk mund të jenë të njëjta për
çdo përson dhe ato mund të ndryshojnë nga një seancë në tjetrën (Cittadini, 2008).

Efektet anësore të radioterapisë:
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•

Nauze;

•

Vjellje;

•

Lodhje;

•

Urinim i shpeshtë;

•

Vështirësi në urinim.

2.4 Mënyrat e përhapjes së kancerit të kolonit në organizëm
Dallohën tri mënyra më të shpeshta të përhapjes së kancerit në organizëm:
1. Përmes indit;
2. Përmes sistemit limfatik;
3. Përmes gjakut.
Kur qelizat e kancerit largohen nga një tumor primar (original) dhe udhëtojnë përmes limfës së
gjakut në vendet e tjera të trupit, formojnë një tumor tjetër-tumori i mesëm. Ky proces quhet
metastazë. Vlen të theksohet se tumori i mesëm është njejtë sikur kanceri primar (Bonadonnna,
2007).
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3. Fazat e kancerit të kolonit
Pasi që të diagnostifikohet kanceri, bëhen egzaminimet nëse qelizat e kancerit janë përhapur
brenda kolonit ose në pjesë të tjera të trupit. Ky proces quhet skemë. Informacioni nga skema
përcakton fazën e sëmundjes. Faza e sëmundjes është shumë e rëndësishme sepse përmes saj
planifikohet trajtimi (Cittadini, 2008).

3.1 Përcaktimi i shkallës së kancerit
Nëse jeni diagnostifikuar me kancer të zorrës së trashë, mjeku juaj mund të ju rekomandojë teste
për të përcaktuar shkallën e kancerit tuaj.
Testet e inskenimit mund të përfshijnë procedura të imazhit të tilla si skanimi i barkut, legenit
dhe krahërorit. Në shumë raste, fazat e kancerit nuk mund të përcaktohen plotësisht deri pas
operacionit të kancerit të zorrës së trashë.
Fazat e kancerit të zorrës së trashë shënohen me numra romakë që variojnë nga 0 deri në IV, me
fazat më të ulta që tregojnë kancerin që është i kufizuar në rreshtimin e brendshëm të zorrës së
trashë. Në fazën IV, kanceri konsiderohet i avancuar dhe është përhapur (metastaz) në zona të
tjera të trupit (Cittadini, 2008).
3.1.1 Kanceri i kolonit paraqitet në 5 faza:
o Faza 0 (tumori in situ)
Kanceri gjendët vetëm në shtresën më të brendshme mbështjellëse të kolonit. Kanceri “in situ”,
është një emër tjetër për kancerin e kolonit të fazës 0.
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Figura 3.1: Faza 0 e kancerit të kolonit
Faza 1
Tumori është zhvilluar në murin e brendshëm të kolonit.Tumori nuk ka kaluar përmes murit

Figura 3.2: .Faza 1 e kancerit të kolonit.

Faza 2
Tumori është zgjeruar dhe është më thellë në ose përmes murit të kolonit. Ajo mund të ketë
pushtuar indin në afërsi, por qelizat e kancerit nuk janë shpërndarë në nyjat limfatike.
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Figura 3.3: Faza 2 e kancerit të kolonit
Faza 3
Kanceri është shpërndarë në nyjet limfatike në afërsi, por jo në pjesët e tjera të organizmit.

Figura 3.4: Faza 3 e kancerit të kolonit
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Faza 4
Kanceri është shpërndarë në pjesët e tjera të organizmit, si, mëlçi ose mushkëri, etj.

Figura 3.5: Faza e 4 e kancerit të kolonit
3.1.2 Stadet e kanceri të kolonit
Klasifikimi i stadeve mbështetet në sistemin ndërkombëtar TNM. Me këtë rast gjykohet mbi
zgjerimin e tumorit (T), invadimin e nyjave limfatike (N) dhe eventualisht metastazat e
pranishme (M) (Cittadini, 2008).
→ Kanceri i zorrës klasifikohet në :T0,T1,T2,T3,T4,N0,N1,N2,M0,M1.
▪

T0 S′ka prezencë të tumorit;

▪

T1 Tumori është kufizuar në shtresën e brendshme të murit të zorrës;

▪

T2 Tumori është përhapur deri në shtresën muskulare të murit të zorrës ;

▪

T3 Tumori është përhapur nëpër të gjitha shtresat e murit të zorrës;

▪

T4 Tumori ka depërtuar në indet fqinje;

▪

N0 Nuk ka nyja limfatike ;

▪

N1 Tumori ka invaduar një deri tre nyje fqinje limfatike;

▪

N2 Tumori ka invaduar katër ose më shumë nyje fqinje limfatike;

▪

M10 Nuk ka metastaz;

▪

M1 Metastaza në organe të tjera, në mëlçi ose mushkëri
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4.Kujdesi Infermieror
4.1.1 Vleresimi i të dhënave

Historiku i shëndetit të pacientit:
Infermierja interviston pacientin dhe e pyet që pacienti të përshkruan simptomat e tij të cilat
kërkojnë kujdes infermieror (Harrison, 2006).

➢ Nëse pacienti ka dhimbje abdominale, pyetet për karakteristika e saj, do me thënë
tipin e dhimbjes, kohëzgjatjen etj., shkallën e dhimbjes dhe nëse ajo dhimbje është e
lidhur me marrjen e ushqimit;
➢ Pyetet pacienti nëse ka ndryshime të zakoneve kohëve të fundit, nëse po, atëherë cilat
janë ato ndryshime, sa ka rënë në peshë dhe kur ka ndodhue ajo rënie;
➢ Pyetet pacienti për ushqimin që konsumon çdo ditë (sasinë e ushqimit dhe përbërjen e
tij);
➢ Pyetet pacienti nëse ka patur lodhje të tepërta kohët e fundit, a flen mirë gjatë natës;
➢ Pacienti pyetet edhe për sëmundje të kolonit si:koliti ulçeroz, morbus crohn, etj;
➢ Pacienti pyetet nëse dikush nga familja ka vuajtur nga sëmundje kancerogjene
kryesisht me kancer të kolonit.
Pas këtyre pyetjeve dhe të tjerave varësisht nga rastet atëherë infermierja formon një histori
të pacientit dhe stilit të jetës së tij.
Një shembull i përshkrimit duke u bazuar në të dhënat e intervisitimit të pacientit/es nga
infermierja mund të jetë:
o Pi duhan,
o Konsumon alkool,
o Kryen ushtrime,
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o Preferencë e tij ushqimore janë frutat dhe perimet si pjesë e dietës së tij të përditëshme, sa
shpesh e kunsumon mishin dhe yndyrnat, produktet e bylmetit (gjalpë,akullore) dhe
ushqimet e gatshme (çipsat, çokolladat,etj),
o Përballimin e situatave stresuese.
4.1.2 Egzaminimi fizik
Gjatë egzaminimit fizik infermierja bënë këto veprime:
➢ Shikon konturet e barkut, vëren për ndonjë fryerje ose asimetri;
➢ Palpon abdomenin për zona të tendosura, për ndonjë masë për butësinë ose fortësinë;
➢ Perkuson abdomenin në të gjitha kuadrantet për të vërejtur ndonjë tingull të dobët ose të
fortë që mund të ndikojë praninë e ndonjë mase në një zonë të gjerë;
➢ Auskulton për zhurma në zorrë dhe shënon frekuencen dhe karakteristikat e tyre;
➢ Egzaminon feceset për paraqitjen dhe prezencën e gjakut në feces.
4.1.3 Diagnozat infermierore
Bazuar në vlerësimin e të dhënave të marra nga pacienti/ja, infermierja përcakton diagnozën e saj
e cila përfshinë:
4.1.3.1 Diagnozat preoperative (para operacionit):
•

Ankth lidhur me ndërhyrjen kirurgjikale dhe diagnozën e kancerit;

•

Alterime të komforit, dhimbje lidhur me komprimimin e shtresës sekondare nga
obstruksioni;

•

Alterime në ushqyerje, marrje më pak se sa nevojat lidhur me nauzet dhe anoreksinë;

•

Rrezik për deficit lëngjesh lidhur me të vjellat dhe dehidrimin.
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4.1.3.2 Diagnozat postoperative (pas operacionit):
•

Rrezik për infeksion lidhur me kontaminimin e mundshëm të kavitetit abdominal gjatë
procedurave kirurgjikale;

•

Mungesë njohurishë rreth diagnozës, procedurës kirurgjikale dhe vëtëkujdesjes pas daljes
nga spitali;

•

Dëmtim i integritetit të lëkurës lidhur me inçizionin kirurgjikal (abdomen dhe perianal)
dhe formimin e një stome.

4.1.4 Planifikimi i ndërhyrjeve
Tek planifikimi i ndërhyerjeve përfshihen:
✓ Reduktimi i ankthit;
✓ Reduktimi i dhimbjes;
✓ Mbatja e një niveli të kënaqëshem të ushqyerjes;
✓ Mbajtja e balances hidroelektrolitike;
✓ Parandalimi i infeksionit;
✓ Rritja e nivelit të njohurive të pacientit rreth diagnozës, procedurës kirurgjikale dhe
vetëkujdesjes pas daljes nga spitali;
✓ Mbajtja e një indi të shëndetshëm rreth stomes.
4.1.5 Zbatimi i ndërhyrjeve
Reduktimi i ankthit:
✓ Identifikohet niveli i ankthit tek pacienti i cili mund të jetë lehtë i moderuar ose i ashpër.
Sigurohet mbështejte gjatë eforteve;
✓ Përcaktohët koha e privatësisë për pacient nëse dëshiron të meditoj, të relaksohet, ndonjë
ushtrim i mundshem, etj;
✓ Përcaktohët ndarja e kohës, kur të qendrojë me pacientin që ai të shprehet ose të bejë
pyetje duke i siguruar mbështetje emocionale;
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✓ Sigurohet kontakt me një pjesëtar të familjes nësë ai/ajo dëshiron, duke caktuar një kohë
për familjen;
✓ Vendoset një takim me mjekun dhe infermieren nëse pacienti ka dëshirë të diskutojë me
ta në lidhje me trajtimin/prognozën;
✓ Sigurohet besim dhe mirëkuptim gjatë bisedës;
✓ Ndërmerret një pocizion relaksues dhe i rehatshëm;
✓ Pacientit i shpjegohen testet dhe procedurat trajtuese në një nivel që pacienti të kuptojë
qartë;
✓ Vlerësohen nevojat e pacientit, njohuritë që ka dhe sa ka nevojë të dijë apo njoftohet;
Reduktimi i dhimbjes:
✓ Administrohet sipas përshkrimit të mjekut;
✓ Krijon një mjedis të përshtatshëm për relaksim me një ndriqim të ulët (zvoglimi i
presionit të pacientit dhe të stafit punues);
✓ Ul zërin e televizorit ose radios, kufizohen vizitorët ose telefonatat;
✓ Provon masa të përshtatshme për komforin sikurse janë: ndryshmi i pozicionit,
fërkimi i shpinës, largimi i vëmendjes dhe teknikat relaksuese.
Mbajtja e një niveli të kënaqshëm të ushqyerjes:
✓ Nëse gjendja e pacientit lejon një dietë të lartë në kalori, proteina dhe karbohidrate,
para ndërhyrjes operatore ajo duhët të ulet për shtatë ditë në mënyrë që të ulet
peristaltika e tepërt dhe minimizohen krampet;
✓ Një dietë e pasururar me lëngje mund të përshkruhet 24 orë para operacionit.
✓ Ushqyerja totale udhëzohet për disa pacientë në mënyrë që të merren të gjitha lëndet
ushqyese, vitaminat dhe mineralet;
✓ Mbahet shënim pesha çdo ditë dhe njoftohet mjeku nëse pacienti vazhdon të bjerë në
peshë çdo ditë, ndërkohë që ushqehet në një rrugë parenterale.
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Mbajtja e balances hidroelekrolitike:
✓ Matet sasia e marrë dhe e nxjerrë, përfshirë këtu edhe të vjellat, në mënyrë që të kemi një
regjistrim sa më të saktë të bilancit hidrik;
✓ Sasia e ushqimit oral dhe lëngjeve është e kufizuar në mënyrë që të parandalohen të
vjellat. Nëse të vjellat shfaqen atëhere administrohen antiemetikë sipas përshkrimit të
mjekut.
Parandalimi i infeksionit-administrohen antibiotikë sipas përshkrimit: Kanamycin, sulfate,
eritreomicin dhe neomycin sulfat për të reduktuar bakteriet inestinale, në përgaditje për ndërhyrje
të zorrës. Këto medikamentë jepen nga goja, në mënyrë që te reduktojë përqindjen bakteriale të
kolonit. Si shtesë zona mund të jetë pastruar nga laksativët, klizma ose irritimi i kolonit
(Harrison, 2006).
Rritja e nivelit të njohurive te pacienti rreth diagnoses, procedures kirurgjikale dhe vetëkujdesjes
pas daljes nga spitali:
✓ Vleresohen njohuritë e pacientit rreth diagnoses, prognozes, ndërhyrjes kirurgjikale
dhe nivelin e pritshëm të funksionimit pas operacionit;
✓ Vlerësohet aftësia për të mësuar (kapur gjërat) dhe interesi. Vendos se cili
informacion është i nevojshëm, cili duhet t’i jepet pacientit kur pacienti është në
gjendje t’i kap gjërat;
✓ Inkurajohet pacienti të marrë pjesë në procesin e udhëzimi;.
✓ Përdoret përsëritja dhe inkurajohet pacienti gjatë shpjegimit;
✓ Rishikohen informacionet e nevojave të pacientit rreth përgaditjes fizike për
ndërhyrje kirurgjikale, pritshmëria, kujdesi i plages postperatore, tekniken e
kujdesjeve të stomes, ndalimin e ushqyerjes, kontrollin e dhimbjes dhe administrimin
e medikamenteve.

Kujdesi për plagën: - Gjatë 24 orëve të para ekzaminohet shpesh plaga abdominale, duke u
siguruar që ajo është e shëruar dhe pa komplikimet e mëposhtme që mund të ndodhin:
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➢ Infeksion;
➢ Hapje e plagës;
➢ Hemorragji;
➢ Edema të dukshme.
➢ Ndryshohen gazrat sipas nevojës për të parandaluar infeksionin;
➢ Mësohet pacienti si të ruajë plagën gjatë kollitjes dhe frymëmarrjes së thellë, për
të minimizuar presionin në buzet e incizionit;
➢ Monitorohen shenjat vitale për prani të infeksionit;
➢ Nëse paraqitet temperature më e lartë se 38.3 C duhët që të raprtohet tek mjeku.
Egzaminohet stoma për:
➢ Edema;
➢ Ngjyren;
➢ Rrjedhjen;
➢ Hemorragji.
Pastrohet lëkura peristomale më lehtësi, thahët me delikatesë dhe kujdesemi që të parandalojmë
irritimin.

4.2 Kujdesi infermieror në rast kolostomie si pasojë e kancerit të kolonit
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Figura 4.1: Qesja e kolostomisë dhe krijimi i kolostomisë

Kolostomia është një hapje e zorrës së trashë jashtë barkut në formën e një stome. Ajo bëhet në
raste me kancer, procese inflamatore ulçeroze, polipoze multiple dhe në raste traumash të zorrës
së trashë. Në këtë operacion, pasi është hequr segmenti i dëmtuar i zorrës së trashë,dy anët e
segmenteve të mbetura nuk bashkohen, sepse këto raste për shkak të gjendjes së rëndë të
pacientit mundësia që qepja të mos mbajë dhe penjët të lëshojnë është e madhe (Harrison, 2006).
Kolostomia krijohet në pjesën ngjitëse, transversal, zbritëse ose sigmoidale të kolonit dhe mund
të jetë e përhershme ose e përkohshme. Vendi i lokalizimit të saj korrespondon dhe në
lokalizimin e patologjisë për të cilën ajo bëhet.

Figura 4.2: Vendet e lokalizimit të kolostomisë
Ka tipe të ndryshme të kolostomeve si me një hapje të vetme (hapja e poshtme e zorrës mbyllet,
kurse hapja e sipërme nxirret në lëkurë me dy hapje, nxirren në lëkurë te dy segmentet e zorrës
së trashë dhe duken si grykë çifte dhe kolostomia me anse zorre të trashë që mbahet me një tub
plastik ose qelqi të vendosur nën të dhe në lëkurë formohen dy dalje ose gryka, si për pjesën e
sipërme dhe atë të poshtme të zorrës. Në këtë rast, në dhomen e mjekimit pas 24-72 orë pas
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operimit, hapet me bistur pjesa e përparme e murit të zorrës duke krijuar dy gryka. Pacienti nuk
ka dhimbje në zorrë, nuk ka respiratorë të saj (Harrison, 2006).

Figura 4.3:.Tipe të ndryshme të kolostomëve
4.2.1 Periudha para operacionit (preoperatore):
Para operimit, kirurgu kontakton me pacientin dhe i spjegon arsyen përse po operohet, me të
mirat dhe rreziqet që paraqet ky operim. Kirurgu i tregon pacientit se si do të funksionojë dhe se
kolostomia, do të dojë kujdes të vazhdueshëm. Kirurgu e njofton pacientin se heqja totale e
kolonit, për pasojë të dëmtimit që mund të ndodhë gjatë operacionit, mund të shoqërohet me
disfunksion seksual dhe vezikës urinare. Gjithashtu e njofton se mund të grumbullojë spermën
nëse dëshiron të ketë fëmijë. Para operimit mund të duhet që të ulen dozat e kortizionit (nëse
merr), sepse këto doza në sasi të larta në ditën e operimit ngadalësojnë shërimin e plagës.
Para operacionit duhet bërë një përgaditje e zorrës. Jepet një dietë me pak fibra dhe antibiotikë
që të ulet përmbajta e mikrobeve në zorrë dhe një ditë më përpara përdoren laksative kurse ditën
e operimit në mëngjes bëhet klizmë pastruese.
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Pacientit/es i bëhet një ndjekje e mirë përsa i përket gjendjes së përgjithshme, sidomos kur para
operimit ka përdorur kortizonikë dhe ata janë ndërprerë. Sigurohet një balancë e mirë e
hidroelektrolikeve dhe nutritive (Harrison, 2006).

4.3 Etapat e kujdesit infermieror
1. Njohja me pacientin;
2. Diagnozat infermierore në periudhën para operacionit dhe pas operacionit;
3. Plani i punës dhe zbatimi;
4. Periudhat pas operacionit (postoperative);
5. Rezultatet e pritshme.
4.3.1 Njohja me pacientin
Infermierja informohet për historinë e hollësishme të pacientit/es, alergjitë që mund të ketë
pacienti, medikamentet që ka përdorur si antibiotikë, dietën dhe të gjitha këto i shënon në
kartelën infermiere. Ekzaminohet barku, matën dhe regjistrohen shenjat vitale. Peshohet pacienti
dhe kompletohen analizat e nevojshme. Për një rritje të temperaturës ose dhimje dhe mbrojtje të
shfaqur në bark, vihet në dijeni mjeku. Ndiqet në dinamikë sasia e përmbajtjes gastrike (kur ka
dondë) dhe sasia e urinës.
4.3.2 Diagnozat infermierore në periudhën para operacionit dhe pas operacionit
Në periudhën para operacionit (preoperative)
1. Ankth dhe frikë lidhur më ndërhyrjen si pasojë efektive të saj në jetën e pacientit,
2. Vështirësi për t’u adoptuar më situaten e krijuar si pasojë e patologjisë prezente,
3. Mungesë njohurish në lidhje me stomën.
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Në periudhën pas operacionit (postoperatore)
1. Rrezik për dëmtim të integritetit të lëkurës peristomale dhe indeve të stomes, lidhur me
faktorët e rrezikut nga ekspozimi ndaj rrjedhjeve,
2. Rrezik për disfunksion seksual lidhur me gjendjen e pacientit si pasojë e operacionit,
3. Ankth lidhur me praninë e stomes,
4. Veshtirësi për t’u adoptuar me këtë gjendje lidhur me mundësinë e izolimit social si pasojë e
pranisë së stomes.
4.3.3 Plani i punës dhe zbatimi
4.3.3.1 Periudha para operacionit (pro-operatore)
1. Reduktimi i ankthit dhe frikës:
•

Ky operim është disi i veçantë dhe e vë pacientin në një situatë krejt tjetër, prandaj dhe
kujdesi nga ana e infermieres duhet të jetë i madh;

•

Infermierja i përsërit pacientit ato që i ka thëne mjeku dhe sqarohet me detaje për
operimin dhe arsyen pse duhet të kryhet patjetër operimi;

•

Pacienti në këto momente ka nevojë për ngrohtësi familjare, prandaj i sigurohen atij
takime të shpeshta me ta.

2. Përshtatja me situaten
•

Infermierja shprehet duke përdorur fjalët e pranueshme për atë gjendje të pacientit.

•

Kur operimi bëhet urgjentisht pacienti e pranon më lehtë këtë sepse vëhet para faktit që
ky operim është e vetmja rrugë për të jetuar dhe si e tillë ai e pranon pa hezitim;

•

Megjithatë, edhe në këtë rast, ai kërkon sqarime të cilat siq e tham më lart duhet të jepen
me detaje;
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•

Në rastet kur operimi nuk kryhet me urgjencë, duhet të bëhet më shumë punë sqaruese.
Në këto raste do të ishte një punë e mire organizimi i një takimi me një person, tek i cili
një operim i tillë është bërë për herë të parë.

3. Informimi i pacientëve dhe familjarëve rreth stomës dhe rëndësia e zbatimit të teknikës së
frymëmarrjes së thellë dhe kollitjes pas operacionit:
•

Instruksionet për menaxhimin e stomës është më mirë që të jepen pas operimit, sepse
nëse jepen përpara se te kryhet operimi shkaktojnë më shumë ankth;

•

Në vende të zhvilluara ka infermiere terapiste për enterostoma, të cilat janë të licensuara
për këtë qëllim. Ata kanë edhe literaturë të cilat i’a japin pacientit për t’i studiuar;

•

I përsërisim edhe një herë fjalët e mjekut dhe i demonstrojmë në praktikë, sepse pacienti
pas operimit duhet të bëjë frymëmarrjen e thellë, kollitjen dhe lëvizjen e këmbeve në
shtrat, veprime këto që do duhen ti vëj në zbatim, me qëllim parandalimin e ndërlikimeve
pulmonare dhe trumboflebitike.
4.3.3.2 Periudha pas operacionit (postoperatore)

1. Ruajtja e integritetit të lëkures:
•

Tek pacientët me kolostomi të përhershme është hequr tërësisht zorra e trashë, kështu që
anusi është mbyllur duke lënë plagë për disa ditë;

•

Infermierja kujdeset për plagën dhe drenat të saj si dhe prolapse;

•

Përreth, si rezultat i veprimit të përmbajtjes së zorres që është pasur me fermente,
zhvillohet dermatitis në lëkurë dhe përmbajtja e saj kërkon kujdes të veçantë;

•

Kjo zonë lahet me kujdes me ujë e sapun e pastaj thahet mirë;

•

Vendoset mbajtjësja e qeses që ngjitet në lëkurë, kur ndërrohet qesja duhet kujdes që
zona e lëkures përreth stomes të mos përlyhet me përmbajtje të zorrës;

•

Kjo bëhet duke vendosur një gazë rreth saj. Sa herë ndërrohet qesja bëhet vrojtimi i
kujdesëshem i lëkures dhe nëse vërejmë dhënje të acarimit të saj e lyejmë me një pomadë
ose më mirë me një pastë që përmban oksid zinku, kjo pastë është e trashë, ngjitet mirë
në lëkurë dhe e mbron atë nga kontakti më përmbajtjen e zorrës si dhe nxit shërimin e saj.
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2. Reduktimi i ankthit
Në fillim, derisa të mësohen pacientet kanë probleme të cilat i shkatojnë mërzi dhe ankth. Ata
duhet që të nxiten që t’a shikojnë stomen sa herë që infermierja bën ndërrimin e saj, me qëllim
që të mësojmë ta bejne vetë këtë punë. Në fillim ata nuk duan ta shohin sepse kanë emocione
negative. Kur ajo rrjedh infermierja i thotë se kjo do të ndodhë ndonjëherë. Në ditët e para, e
ftojmë që t’a shohë kur bënë ndërrimin e qeseve dhe pastrimin e saj. Gjatë kësaj kohe mbahet
dhoma pastër dhe infermieri/ja kujdeset që të mos ketë erë të keqe.
3. Përshtatja dhe eleminimi i izolimit social
Përshtatja e pacientit me praninë e stomes do kohë. Prandaj kemi thënë që ai duhet përgaditur që
përpara operacionit 1 kur bëhet ndërrimi i qeseve, ai mund të ndihet keq, nëse në dhomë ka edhe
njerëz të tjerë, prandaj i nxjerrim ata/ato jashtë. Infermieri/ja bisedon me qetësi për çdo problem
që atij i jep shqetësim dhe ankth. Kërkon ndihmën e bashkëshortit ose bashkëshortes (nëse është
i martuar) për zgjidhjen e problemeve të cilat janë shfaqur. Kërkon dhe organizon një takim me
persona që e kanë kryer dhe e bëjnë ata të kuptojë se edhe në këto kushte, në të cilat pacienti
ndodhet, jeta vazhdon dhe ajo duhet jetuar më të mirat dhe të këqijat që paraqet. Pacientet mund
të pyesin se si ndjehen të tjeret në prani të tyre. Ata mendojnë se askush nuk do të shoqërohet me
ta sepse mund të vie erë. Në këto raste këshillojmë që të mbajmë higjienë të mirë si dhe të
marrim masa për eliminimin e erës së keqe.
4. Edukimi shëndetësor dhe kujdesi në shtëpi.
Zbritja e stomes kërkon kombinimin e përpjekjeve të mjekut, infermierit, terapistit enterostomal,
punonjësit social dhe dietistit. Pacientit me kolostomi duhet ti jepen informacione specifike, të
individualizuara për nevojat tyre, rreth kujdesit për kolostomi dhe komplikime duke observuar:
obstruksionin, infeksionin, stenozen e stomes, tërheqjen ose prolapsin dhe irritimin e lëkures
peristomale. Udhëzimet për dietë janë të nevojshme në mënyrë që të ndihmohet pacienti që të
indentifikon dhe shmang ushqimet irrituese që mund të shkaktojnë diarre me informacionin rreth
veprimit, qëllimit dhe efekteve anësore. Një sistem për të mbajtur mend kur te marrë
medikamentet zhvillohen bashkë me pacientin.
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Në trajtimet rreth ndërrimit të fashave shikohen dhe inkurajohen që edhe familjarët e pacientit të
marrin pjesë. Pacientit i nevojiten informacione shumë specifike kur ai duhet të kontaktojë me
mjekun. Pacientët kanë nevojë të dijnë saktësisht rreth komplikacioneve që ndodhin si
hemorragjia, disensioni abdominal, rigjiditeti, diarrhea. Pacientët mësohen të peshohen çdo javë
dhe të njoftojnë një mjek nëse vazhdojnë ose papritur humben peshë me ritëm 1-2kg në javë.
Nëse radioterapia është e nevojshme e informojnë pacientin rreth komplikimeve të mundshme si
anoreksia, vomitus, diarrea dhe dobësimi janë të dukshme (Harrison, 2006).
4.3.4 Rezultatet e pritshme:
•

Pacienti ndjen ulje të ankthit;

•

Ndjen ulje të dhimbjes;

•

Arrin një nivel optimal ushqyes;

•

Arrin balancen në likide;

•

Shmang infeksionin;

•

Mëson informacionin rreth diagnozës, rreth procedurës kirurgjikale dhe për vetëkujdesin
pas daljes nga spitali;

•

Mban të pastër incizionin, stomën dhe plagën perineale.

4.4 Rekomandime dhe udhëzime
Në mënyrë që problemet të cilat i trajtuam më sipër të jenë sa më të vogla dhe që ato të zgjidhen
sa më mirë, duhet një bashkëpunim midis stafit mjekësor, sidomos midis infermieres-pacientit
dhe familjarëve. Pacienti dhe familjarët duhet të kenë sa më shumë njohuri mbi situatën që do të
krijohet dhe në menaxhimin e saj (Harrison, 2006).

4.5 Disa aspekte të edukimit janë:
➢ Pacienti duhet të marrë nga goja vetëm ato gjëra për të cilat e ka dhënë leje mjeku;
➢ Kur ushqehet pacienti duhet që të përtypet mirë, në mënyrë që të mos futet ajër në
stomak, pra të mbajë gojën mbyllur;
➢ Të shmangë marrjen e ushqimeve të cilat nuk paraqesin rehati;
➢ Të marrë më shumë lëngje sidomos në mot të nxehtë;
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➢ Të zgjerojë stomen nëse për një moment ajo nuk po lejon daljen e përmbajtjes. Për këtë
në gishtin drejtues futet një gisht doreze, lyhet me lubrifikim dhe futet ngadal në stome
ku do të mbahet për disa minuta;
➢ Të ndërrojë qesen shpesh që të eleminojë erën e keqe;
➢ Kur pacienti përdor ushqime që mund të shkaktojnë ere të keqe, të bëjë një fashim ekstra
mbi qese;
➢ Të bisedojë me mjekun sa herë që lind nevoja e përdorimit të një preparati laksativ ose
edhe kur ka diarhe mbi 2 ditë;
➢ Nëse bënë shpërlarje të zorrës, ta kryejë atë çdoherë në njëjtën orë të ditës;
➢ Të peshohet rregullisht dhe në rast se vëren rënie në peshë të lajmëroj mjekun;
➢ Shëtitjet dhe veprimtaritë jashta shtepisë nuk duhet të kufizohen. Por kur lëviz jashtë
mund të qëllojë që të qëndrojë më gjatë dhe mund të parqitet nevoja për ndërrimin e
qeses dhe nevoja për larjen e saj, prandaj këshillohet që të merr me vete materialet për
kujdesin e stomës.
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5.Analiza në formë statistikore
Në vazhdim do të paraqesim në formë statistikore disa statistika të pacientëve të diagnostifikuar
me kancerin e kolonit gjatë viteve 2019 dhe 2020. Të dhënat janë marrë marrë nga QKUK-ja
përkatësisht nga reparti i onkologjisë. Mbaj përgjegjësi të plotë dhe garantoj besueshmëri të plotë
në ruajtjen e të dhënave personale të pacienteve dhe se ato të dhëna janë përdorur për qëllime të
këtij punimi.
Viti 2019
Sipas statistikave të nxjerrura nga arkiva e rapartit të onkologjisë të QKUK-së nga 1 janari 2019
deri më 31 dhjetor 2019, të sëmurit me kancer të kolonit gjithsej janë identifikuar 65 pacientë
prej të cilëve 32 femra dhe 33 meshkuj. Të dhënat personale janë marrë për arsye të formimit të
statistikave. Të dhënat e tjera të pacientëve janë konfidenciale.
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Pacientët sipas komunave
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Figura 5.1: Lista e pacientëve sipas komunave (2019)
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Figura 5.1: Klasifikimi i pacientëve sipas gjinisë (2019)
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Figura 5.2: Klasifikimi i pacientëve sipas moshës (2019)

Simptomat që kanë shfaqur pacientët e hospitalizuar
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Figura 5.3: Simptomat e pacientëve të hospitalizuar (2019)
Viti 2020
Sipas statistikave të nxjerrura nga arkiva e repartit të onkologjisë të QKUK-së nga 1 janari 2020
deri më 1 shtator 2020 të sëmurit me kancerin e kolonit gjithsej janë 60 pacientë. Të dhënat janë
marrë për arsye të formimit të statistikave. Të dhënat e tjera të pacienteve janë konfidenciale.
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Pacientët sipas komunave
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Figura 5.4: Klasifikimi i pacientëve sipas komunave (2020)
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Statistikat sipas moshës
1, 2%

12, 20%
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Figura 5.5: Klasifikimi pacientëve sipas moshës (2020)

Statistikat sipas gjinisë

, 0, 0%
meshkuj

meshkuj, 28, 47%
femra, 32, 53%

Figura 5.6: Klasifikimi i pacientëve sipas gjinisë (2020)
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femra

6. Përfundime dhe konkluzione
➢ Kanceri i kolonit është sëmundje shumë e shpeshtë që është vërejtur më shumë në femra
se në meshkuj
➢ Nivelet e kancerit të zorrës së trashë po rriten me shpejtësi tek njerëzit më të rinj se
mosha 50 vjeç
➢ Gjatë kujdesit infemieror ka shumë rëndësi aplikimi i terapisë dhe kujdesi ndaj plagës
dhe në veqanti ndaj kolostomisë kur ajo është prezente
➢ Si nevojë e patjetërsueshme e spitalit duhet të jetë mundësimi i të gjitha egzaminimeve të
nevojshme për kancerin e kolonit në mënyrë që të bëhet diagnzostifikimi në kohë i tij si
dhe nëpërmjet bashkëpunimit mjek-infermier-pacient.
➢ Nga të dhënat e mësipërme nxjerrim konkluzionin që diagnostifikimi i hershëm është
mënyra më efikase për parandalimin e kancerit të kolonit
➢ Është shumë e rëndësishme që të bëhet ndjekja në vazhdimësi e pacientëve dhe tu jepen
këshilla në lidhje me kujdesin në vazhdimësi.
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