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Abstrakti
Hyrje: Gjinjtë janë gjëndrra qumështi dhe ky është funksioni fiziologjik dhe kryesor i tyre.
Mirëpo, pos këtij funksioni, ato paraqesin një ndryshim anatomik që e karakterizon bukurinë e
femrës. Si çdo organ i organizmit të njeriut që mund t'i nënshtrohet proceseve patologjike,
edhe gjinjtë e kanë këtë mundësi. Sëmundjet e gjinjve ndahen në: sëmundje inflamatore
(pezmatime) dhe procese tumoroze.
Qëllimi i punimit: Qëllimi i përgjithshëm i kësaj teme është njohja me kancerin në aspektin
teorik se si të mbrohemi dhe të ballafaqohemi me këtë semundje, çfarë masash duhet të
ndërmarrim, diagnostifikimin dhe si t’ a trajtojmë atë.
Të dhënat të përgjithëshme: Në fushën e gjërë të luftës kundër kancerit të gjirit, informimi
publikut dhe sidomos i grave në veçanti,është një ndër sektorët më të rëndësishëm. Kanceri i
gjirit është kanceri më i shpeshtë në gratë. Ai mund të gjëndet në çdo moshë, por shumica e
rasteve gjëndet në gratë në moshë mbi 50 vjeç. Kanceri i gjirit mund të gjëndet dhe tek burrat
por është shumë i rrallë. Askush nuk e di shkakun e vërtetë të kancerit të gjirit, apo nëse kanceri
i gjirit ka një shkaktar të vetëm, apo jo. Dimë se disa njerëz janë më të rrezikuar për të zhvilluar
kancer gjiri. Dimë se disa faktorë duken se rrisin rrezikun për të zhvilluar kancer gjiri.
Përfundim: Kanceri i gjirit është një ndër semundjet më të shpeshta dhe më problematike për
shoqerinë njerëzore.
Fjalët kyçe: Anatomia e gjirit, Kanceri i gjirit, Diagnostifikimi, Vetegzaminim, Mamografi, kujdesi
infermieror.
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Kapitulli 1 – Anatomia e gjirit
1.1 Anatomia dhe fiziologjia e gjirit
Gjiri femëror adult shtrihet midis brinjës se dytë dhe te gjashtë dhe midis këndit sternal dhe
linjës axilare mediane. Gjiri përbëhet nga lëkura, indi subkutan dhe indi i gjirit, ku indi i gjirit
përfshin si elmentët epitelialë ashtu edhe ato stromalë.
Çdo gji përmban nga 15 – 20 lobe të indit gjëndëror të mbështetur nga indi lidhor fibrotik.
Hapësira midis lobeve mbushet me ind adipoz, dhe ndryshimet ne sasinë e indit adipoz janë
përgjegjëse për ndryshimet në madhsin e gjirit.
Furnizimi me gjak i gjirit vjen nga arteriet mamare interne dhe toracika laterale. Drenimi
limfatik i gjirit ndodh nëpërmjet një pleksi limfatik sipërfaqësor dhe thellë, dhe me shumë se
95% e drenimit limfatik të gjirit realizohet nëpermjet limfondulave të axilës, ndërsa pjesa e tjtër
nëpërmjet nyjes mamare interne. Nyjet aksilare ndryshojnë në numër dhe tradicionalisht janë
ndarë në tre nivele duke u bazuar në marrëdhënien e tyre me musklin pektoral minor. Nyjet
mamare interne ndodhen në gjashtë hapësirat e para interkostale jo më larg se 3cm nga skaji
sterniumit me përqendrim më të madh të nyjeve mamare interne në tre hapësirat e para
interkostale.
Gjithë struktura e gjirit glandulare përben korpusin glandular. Secili lobul drenon në dukutuse
të ndara ekskretore të cilat konvergjojn drejt thithit të gjirit me një apo disa dukutus kryesore.
Gjëndrat e qumështit hasen në të dy gjinitë, por te meshkujt dhe vajzat e reja para pubertetit
janë të pazhvilluara. Madhësinë normale gjiri e arrin rreth moshës 16 – 19 vjeçe. Pesha
mesatare e një gjiri të zhvilluar normalisht, në periudhën riprodhuse të gruas sillet nga 200 deri
300 gram.
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Figura 1. Skema e prerjes tërthore e gjendrës mamale (gjirit)

1.Muri i kafazit të kraharorit;
2. Muskujt pektoralë;
3. Lobulet;
4. Thithi;
5. Aureola;
6. Duktusi i qumështit;
7. Indi dhjamor;
8. Lëkura.
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1.2 Thimthi – thelbi i gjirit
I tërë regjioni i areolës së gjirit dhe thimthit (thelbit) të gjirit (mammilla mammae), është i
pigmentuar në mënyrë intensive (areola mammae). Ky pigmentim shtohet edhe më shumë
gjatë periudhës së shtatzënisë. Regjioni ka një perimetër prej 35 deri në 50 mm. Në qëndër të
areolës së gjirit ndodhet thimthi i gjirit, i cili ka madhësi dhe forma të ndryshime.
Futja – tërheqja e thimthit të gjirit brenda (retraksioni) mund të jetë dukuri e lindur, por edhe e
fituar (papills circumvallata). Çdo tërheqje ose futje brenda e thimthit papritmas, në moshën e
pjekurisë, duhet të zgjojë kërshërinë e gruas, por edhe të mjekut. Sipërfaqja e thimthit nuk
është e rrafshët, por me një ulje në formë të një gropëze për shkak të vendit të hyrjes së
kanaleve të qumështit. Thimthat nuk kanë qime,por te disa gra mund të haset edhe prania e
qimeve rreth areolës.

Figura 2. Pamja normale e thimthit dhe thimth i tërhequr-invertuar
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1.3 Indi dhjamor i gjirit
Indi dhjamor është i vendosur në mes të nënlëkurës dhe fascies superficiale, është i shpërndarë
në sasi dhe pjesë të ndryshime të gjirit. Pas thimthit nuk ka fare ind dhjamor. Sasia e indit
dhjamor varet prej moshës, gjendjes së përgjithshme shëndetësore, majmërisë, periudhës së
shtatzënsisë, periudhes së laktacionit etj. Sasia e shtresës nënlëkurore të indit dhjamor
ndryshon po ashtu edhe zvogëlohet duke filluar nga periferia e gjirit në drejtim të areolës.

1.4 Indi gjëndëror i gjirit
Njësia themelore histologjike në strukturën gjëndërore është acinusi. Disa acinuse kur
bashkohen përbëjnë së bashku një strukturë në formë kalaveshi, që quhet lobul i gjirit. Lobulet
e gjirit përbëjnë njësinë themelore të gjëndrës së qumështit, e cila përfshin edhe dukutusin
alveolar (ductus lactiferous), në të cilin derdhet përmbajtja e lobulit. Grupi i këtyre njësive
lobulare, të grupuara përreth kanalit të njëjtë interlobular, rezulton me lobusin mamar. Një
lobusi alveolar i takon një kanal (ductus lactiferous), i cili përfundon në thimthin e gjirit në
formë të një zgjerimi (porus lactiferous).
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Figura 3. Ndërtimi duktal i gjirit

1.5 Furnizimi me gjak i gjirit dhe rrugët limfatike
Gjiri furnizohet me gjak nga arteriet e gjirit, të cilat dalin nga tre burime: arteria thoracica
interna, arteria thoracica lateralis dhe arteiret intercostales, përkatësisht pleksusi subdermal,
preglandular dhe retroglandular. Rol më rëndësi ka drenazhi limfatik për të njohur rrugët e
përhapjes së kancerit të gjirit, të cilat jan dy: sipërfaqsore (nënareolare) dhe të thella
(subfasciale). Shumica e enëve limfatike drejtohen kah një koleksion indi, në formë të kokrrës
së fasules, të quajtura nyjet limfatike. Limfa derdhet në enët limfatike aksilare, subklavikulare,
mediastinale dhe në drejtim të një pjese të mëlçisë dhe nyjat limfatike subdiafragmale. Në çdo
nënsqetull ka rreth 20-30 nyja limfatike, që drenojnë limfën nga gjinjtë. Në aspektin kirurgjik
nyjat limfatike i ndajmë në tri nivele. Niveli i parë i nyjave limfatike është i vendosur në mënyrë
laterale te muskujt e vegjël pektoralë. Niveli i dytë ndodhet nën muskujt e vegjël pektoralë.
Niveli i tretë është i vendosur në mënyrë mediale te muskujte e vegjël pektoralë.
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Figura 4. Qarkullimi i limfes

1.6 Indi lidhor i gjirit
Indi lidhor ndërtohet nga ligamentet e Cooper-it, të cilët shtrihen nga lëkura deri në fascine
pektorale (fascia pectoralis), e cila është e vendosur poshtë tyre. Përfshirja e këtyre
ligamenteve nga procesi malinj, përcillet me deformim të lëkurës, që është shenjë për zgjerim
të procesit malinj.

1.7 Lëkura e gjirit
Lekura e trupit të njëriut në përgjithësi ka rol mbrojtës. Lekura e personave të rritur me gjatësi
mesatare ka një sipërfaqe rreth 1.7m2, ndëresa peshon rreth 18% e gjithë peshës truprore.
Lëkura që i mbulon gjinjtë, ka një trashësi rreth 0,5 deri në 2 mm, por nuk e ka trashësinë e
njëjtë në të gjitha segmentet e gjirit dhe nuk i ka karakteristikat e njëjta në të gjitha pjesët.
Përreth areolës së gjirit, lëkura është më e hollë dhe më e forte.
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Kapitulli 2 - Kanceri i gjirit
2.1 Kanceri i gjirit
Kanceri i gjirit zhvillohet nga qelizat e vet gjirit, kur qelizat në një pjesë të gjirit bëhen anormale
dhe fillojnë të rriten dhe të përhapen jashtë kontollit. Këto qeliza grumbullohen dhe formojnë
një tumor i cili shtyp, përhapet dhe shkatërron indin normal të gjirit. Nëse nuk trajtohet, këto
qeliza anormale mund të përhapen dhe të dëmtojnë apo të shkatërrojnë indet normale që
ndodhen përreth. Ato mund të përhapen gjithashtu edhe në pjesët më të largëta të trupit
nëpërmjet sistemit të qarkullimit të gjakut ose nëpermjet sistemit limfatik.
Kanceri i gjirit është një sëmundje që vjen si rezultat i një sërë ngjarjesh komplekse gjenetike
dhe epigjenetike, që rezultojnë në disfunksionin e disa proceseve qelizore dhe të mikromjedisit.
Mutacionet gjenetike, te të cilat çiftet bazë të nukleotideve të një gjeni kanë ndryshuar ose
kanë humbur, janë të shpeshta te tumoret malinje të gjirit sidomos në rastet e sëmundjes me
përparim lokal. Pjesa më e madhe e mutacioneve gjenetike në kancerin e gjirit janë somatike,
që do të thotë se ato janë zhvilluar gjatë jetës së qelizës dhe që nuk kanë ndodhur për shkak të
një gjendjeje të trashëguar.
Shënja më e zakonëshme e kancerit në gji është një masë apo një kokërr. Një masë që është e
padhimbshme, e fortë dhe ka kufij të parregullt ka shumë gjasa të jetë kanceroze, por kanceret
e gjirit mund të jenë të butë dhe të rumbullakët gjithashtu. Për ketë arsye është e rëndësishme
qe çdo mase apo kokërr e re apo edhe ndryshim tjetër i gjirit të kontrollohet nga një mjek
specialist me eksperience në diagnozen e sëmundjeve të gjirit.

2.2 Shënjat e munshme të kancerit të gjirit
Shënjat e munshme të kancerit të gjirit janë:





Enjtje e një pjese apo e gjithë gjirit (edhe nëse nuk ndjehët ndonjë masë),
Irritim apo dëmtim tjetër i lekurës së gjirit,
Dhimbje në gji apo në thithin e gjirit,
Gropëzim (kthim nga brënda) e thithit,
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 Skuqje, trashje apo zënie kore e thithit apo lekurës së gjirit,
 Rrjedhje nga gjiri që nuk është qumësht.

Duhët theksuar se këto shënja nuk janë specifike dhe në 90% të rasteve ato vërehen edhe në
individe tek të cilët nuk diagnostikohet asnjë kancer gjiri. Disa here kanceri i gjirit mund të
shtrihet në gjëndrat limfatike nënkrah dhe të shkaktoje fryrje apo ënjtje atje, edhe para se
tumori origjinial në indin e gjirit të jetë aq i madh sa të mund ta ndjesh. Gjëndrat limfatike të
ënjtura duhën konsideruar gjithashtu një shënje e mundshme kanceri dhe duhën verifikuar me
kujdës nga mjeku.

A-Forcim B-terheqje C-erozion I lëkurës D-skuqje E-rrjedhje F-gropëza G-rrudhosje Htheksim I venave I-invertim I thimthit J-asimetri K-lëkurë portokalli L-gungë e padukshme.
Figura. 5 Shenjat e kancerit të gjirit

2.3 Epidemiologjia
Kanceri i gjirit është ndër semundjet më të shpeshta malinje tek gratë, që nga mortaliteti zë
vendin e dytë të vdekshmërisë nga të gjitha llojet e kancerit tek gratë. Numri më i madh i të
prekurave nga kjo semundje shënohet në vendet e zhvilluara perendimore, ndersa numri më i
vogël në vendet e Lindjes së Largët. Kanceri i gjirit ka filluar të marrë përmasa epidemike.
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Figura 6. Prania e kancerit gjirit

Nga kjo semundje malinje vdesin në botë rreth 400.000 gra, ndërsa semuren rreth 1.000.000
çdo vit. Sipas Agjencisë Ndërkombetare për Hulumtimin e Kancerit (International Agency for
Research on Cancer) në Evropë brenda vitit 2007 nga kjo semundje kanë vdekur 132.000 gra,
janë sëmurë 430.000 gra, ndërsa rreziku jetesor për kancer të gjirit është rreth 1 në 10 gra.
Sipas Shoqates Amerikane të Kancerit (American Cancer Society), në Amerike gjatë vitit 2006
është zbuluar se mbi 200.000 gra kanë kancer invaziv të gjirit. Mbi 40.000 prej tyre vdesin
brenda vitit nga kjo semundje. Sipas kësaj shoqate, në SHBA ka momentalisht diç mbi 2 milione
gra të mbijetuara që mjekohen nga kanceri i gjirit.

2.4 Faktoret e rriskut relativ
Ende me saktësi nuk dihet cili është shkaktari i kancerit të gjirit, mirëpo dihet se faktorë të
caktuar të rrezikut janë të ndërlidhur me këtë semundje. Faktori i rrezikut relativ është ai që
rritë gjasat që një person të ketë një semundje, si përshembull kancerin. Egsiston një numër i
rëndësishem dhe potencial faktoresh të rriskut për kancer të gjirit, të cilat ndahen në disa
kategori:
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2.4.1 Faktorët e rriskut relativ ku nuk mund të ndikojme
2.4.2 Gjinia –Të qenit grua paraqet faktorin me kryesor të rrezikut relativ të kancerit të gjirit.
Përderisa edhe burrat mund të kenë këtë lloj semundje, ajo përseri është 100 herë me e
shpeshte tek gratë. Në Britani të Madhe kanceri i gjirit tek burrat haset 1 në 100.000 raste ose
290 raste të diagnostifikuar në vit, krahasuar me 41.000 raste tek gratë. Ndërsa në Zvicër në vit
paraqiten mesatarisht 34 raste të reja të kancerit të gjirit tek meshkujt në krahasim me
popullatën femrore ku kemi 5.000 raste të reja për të njëjtën periudhe, d.m.th. më shumë se 13
gra në ditë diagnostifikohen me kancer të gjirit. Në vendin tonë nuk kemi të dhëna të tilla ende
deri me tash.

2.4.3 Mosha - Gjasat për të pasur kancer të gjirit rriten eventualisht me kalimin e moshës së
gruas. Rreth 80% e grave të prekura nga kancer të gjirit kanë me shumë se 50 vjeç, ku gjysma e
tyre i takon grupmoshës nga 50 - 65vjeçare. Semundje kjo që haset me rralle tek gratë nën
moshën 30 vjeçare.
Mosha
20
25
30
40
50
60
70
80
85

Rreziku i shfaqjes
1 në 25.000
1. në 15.000
1 në 1.900
1 në 200
1 në 50
1 në 23
1 në 15
1 në 11
1 në 10
Tabela 1. Raporti i shfaqjes se kancerit të gjirit krahasuar me moshën

Instituti Kombetar i Kancerit I SHBA –ve (National Cancer Institute) u propzon grave një kujdes
të shtuar pas moshës 50- vjecare.

2.4.4 Faktoret gjenetik
Faktorët gjenetik janë:
 Personat qe kanë dy ose më shumë të afërt me kancer të gjirit.
 Personat që në familjet e tyre kanë kancer të gjirit para moshës 50 vjec.
 Personat te të cilët është shfaqur kanceri i vezoreve para moshës 40 vjecare.
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 Personat që në familjet e tyre kanë një ose më shumë anëtar me mutacione-defekte të
gjeneve BRCA1 dhe BRCA2 etj.

2.4.5 Anamneza familjare – Pjesëtarët e familjes ku shënohen raste me kancer te gjirit e
bartin gjenin në rreth 3% të rasteve. Gjeni i dëmtuar, jo gjithmonë kalon nga prindi tek fëmia.
Raporti i bartjes është një me dy ose në 50% të rasteve. Nëse gruaja e ka nënën, motrën apo
vajzën me kancer kjo dyfishon rrezikun e paraqitjes së tij.

2.4.6 Anamneza personale – Gruaja me kancer në njërin gji ka gjasa më të mëdha që të ketë
kancer të ri në gjirin tjetër, apo pjesë tjetër të gjirit të njejtë. Gratë e races së bardhë kanë diqka
më tepër gjasa për kancer në krahasim me zezakët. Por zezakët kanë më tepër gjasa të vdesin
nga ky kancer për faktin se ato kanë tumore që rriten më shpejtë. Gratë që janë diagnostifikar
dhe trajtuar nga kanceri në njërin gji rrezikojnë 5 herë më shumë të preken nga kjo sëmundje
në gjirin tjetër d.m.th 1 në 100 gra të prekura nga kanceri i gjirit preken cdo vit edhe në gjirin
tjetër.

2.4.7 Rrezatimi i hershëm i gjirit – Gratë që kanë pasur trajtim me rrezatim në zonën e
gjoksit më herët gjate jetës,kanë rrezik relative të shtuar për kancer të gjirit.

Figura 7. Rrezatimi i gjoksit
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Faktor rreziku paraqet rrezatimi I hershëm i grave me rreze jonizuese para moshës 19-vjecare,si
dhe tek ato të cilat skanë ngelur ende shtatzënë ose nuk kanë lindur ende,do të thotë që nëse
gruaja ka lindur rreziku nga rrezet jonizuese është më i vogël, por ende më i vogël është kur
gruaja ka mbushur 40 vjec.

2.4.8 Ciklet menstruale – Gratë të cilat kanë pasur menstruacionet para moshës 12 vjeçare
ose ato të cilat kanë hyrë në menopause vonë (pas moshës 55 vjeçe) kanë një shkallë më të
lartë te paraqitjes së kancerit të gjirit.

2.5 Faktorët e rrezikut relativ ku mund të ndikojmë
Faktorët e rrezikut relativ ku mund të ndikojmë janë:
-

Moslindja e fëmijëve dhe numri i lindjeve,
Pilulat kontraceptive dhe terapia zëvendësuese hormonale,
Gji-dhënja dhe shtatzënia,
Përdorimi i alkoolit dhe proteinave,
Mbipesha dhe ushqimi shumë i yndyrshëm,
Aktiviteti fizik,
Vaji i ullirit.

2.6 Faktorët e dyshimtë të rrezikut relativ
Faktorët e dyshimtë të rrezikut relativ:
-

Ambienti dhe duhani,
Pesticidet dhe deodoranset,
Jeleku i gjinjëve –sutjenat,
Abortet –dështimet,
-Implantet e gjirit me silikon,
-Profesioni.

2.7 Simptomat e Kancerit të Gjirit
Kanceri i gjirit është tumor që karakterizohet me mungesë të simptomatologjisë së hershme.
Dhëmbjet në gjinjë paraqiten si shenjë e parë vetëm në rreth 10% të rasteve. Si shenjë e parë
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rëndom është shfaqja e gungave (e ënjtur) në gjinj, të cilat zbulohen në rreth 80% të rasteve
gjatë vetëkontrollimit të gjinjëve. Në rreth 2-3% të pacienteve, si shenjë e parë është rrjedhja
nga gjiri në formë ujore, me qelb ose e përlyer me gjak.

2.8 Klasifikimi i kancerit të gjirit
Klasifikimi i kanëcerit të gjirit bëhet në bazë të zhvillimit të njohur si TNM, që përdoret në të
gjithë botën, që do të thotë tumor, metastazë, nodus (gjëndër). Këtë klasifikim e propozon
Unioni ndërkombëtar për luftë kundër kancerit gjirit (International Union Against Cancer).
Shkronja T - shënon lokalizimin dhe madhësin e tumorit primar.
Shkronja N – nodus – gjëndër limfatike, shënon praninë e metastazave në nyja – gjëndrat
limfatike regjionale.
Shkronja M - shënon metastazat e përhapura jashtë tumorit primar.
Në bazë të këtij klasifikimi, kanceri i gjirit klasifikohet në katër stade zhvillimi.

2.9 Stadet e kancerit të gjirit
Stadet e kancerit përdoren për tu ndihmuar ju dhe mjekun tuaj për të marrë vendime në lidhje
me trajtimin tuaj. Ndarja në stade është përdorur edhe për të bërë parashikime në lidhje me
faktin,se sa mirë kanceri i gjirit tuaj ka gjasa për tu përgjigjur ndaj trajtimit.
Stadet e kancerit të gjirit varet nga:
 Se sa është madhësia e tumorit,
 Nëse kanceri është përhapur apo jo
 A gjëndet dhe ku gjëndet tjetër kanceri në trup.
Stadet janë përcaktuar nga informacioni i mbledhur nga rezultatet e ekzaminimeve fizike,
biopsia, testet imazherike (të quajtur stadet klinike), dhe nga rezultatet kirugjikale për heqjen e
kancerit (i quajtur stadi patologjik). Gjithashtu mund të bëhen edhe analizat e gjaku.
Stadet Ka pesë stade kryesore të kancerit të gjirit:
Stadi 0
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Stadi I
Stadi II ndahet më tej në nënkategori :IIA, :IIB
Stadi III më tej në nënkategori :IIIA, :IIIB, :IIIC
Stadi IV
Fazat nga stadi O në stadin IIIA janë konsideruar në përgjithësi si forma " të hershme" të
kancerit të gjirit.
Ndërsa fazat IIIB dhe IIIC mund të quhen faza " të vonuara"dhe stadi IV është stad “avancuar".
Stadi 0 Kanceri nuk është përhapur përtej kanalit apo duktusit të gjirit. KemiKarcinomën
tubulare/ duktale in situ (DCIS) ose jo të përhapur.
Stadi I Kanceri ëshë 2cm ose më pak por nuk gjendët në nyjet limfatike të sqetullës apo jashtë
gjirit.
Stadi II A. Kanceri është 2 cm ose pak më pak dhe janë prekur 1 deri 3 nga nyjet limfatike të
sqetullës dhe / ose në nyjet limfatike të brendshme të gjendrave të qumështit, ose kanceri
është mes 2 dhe 5 cm dhe nuk është gjetur në nyjet limfatike.
Stadi II B Kanceri është midis 2 dhe 5 cm dhe janë prekur 1 deri 3 nga nyjet limfatike të
sqetullës dhe / ose nyjet limfatike të brendshme të gjendrave të qumështit, ose tumori është 5
cm apo pak më shumë dhe nuk është gjetur në nyjet limfatike.
Stadi III A kanceri është 5 cm ose pak më shumë dhe preken në 4 deri 9 nyje limfatike të
sqetullës apo në nyjet limfatike të brendshme të gjendrave të qumështit, apo kanceri është 5
cm ose më shumë dhe është gjetur në 1 deri 9 nyjet limfatike të sqetullës apo në nyjet limfatike
të brendshme të gjendrave të qumështit.
Stadi III B Kanceri është rritur,ka prekur murin e gjoksit apo dhe lëkurën. Gjenden ose jo në
nyjet limfatike të sqetullës ose në nyjet limfatike të brendshme të gjendrave të qumështit.
Stadi III C Kanceri mund të jetë i çdo madhësie dhe gjenden të prekura 10 apo më shumë nyje
limfatike të sqetullës, apo preken si nyjet limfatike të sqetullës edhe nyjet limfatike të
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brendshme të gjendrave të qumështit, ose kanceri ka prekur edhe nyjet limfatike nën klavikulën
ose mbi klavikulën
Stadi IV Kanceri mund të jetë i çdo madhësie dhe gjendet përtej zonës së gjirit në shumë pjesë
të largëta të trupit, të tilla si kockat mushkëritë, ose truri.

Figura 8. Stadet e kancerit gjirit

22

Kapitulli lll - Parandalimi i kancerit të gjirit
3.1 Parandalimi i Kancerit të gjirit
Edhe pse ne i dimë disa nga faktoret e rrezikut qe kan të bëjn me kancerin e gjirit, nuk e dime
ende cili është shkaktari i shumicëve te kancerëve. Mund të thuhet se një grua me faktor
mesatar të rrezikut mund të ulë deri diku rrezikun, duke ndryshuar ata faktrorë të rrezikut që
mund të ndryshohen. Kjo përfshin lindjen e fëmijëve më kohë para moshës 30 vjeqare, lindjen e
disa fëmijëve, gjidhënja për një periudhë më të gjatë (së paku 12 muaj), heqjen dorë nga
alkoooli dhe duhani, ushtrimet të rregullta Në luftën e vazhdushme me kancerin e gjirir,
parandalimi dhe zbulimi i hershëm i tij, është një sfidë në kohën e sotëm. Elementet të
parandalimit të kancerit të gjirit janë të lidhura para se gjithash me faktorët e rrezikut që e
shkatojn atë, shmangja e të cilave është hapi i parë në parandalimin e kancerit të gjirit.
Të grate me faktorë rrisku normal do të perendim dy moment të rëndësishem vetekzaminim
dhe vetekontrrolli i gjirit – ekzaminimet screening.

Figura 9. Vetegzaminimi

Teknika e vetegzaminimit të gjirit te femrat ështe një procedur e thjeshtë por mjaft e
rëndësishme. Vetekzaminimi i gjirit është mirë të kryhet në periudhen kur hormone stimulimi i
gjirit është i ulët. Kjo zakonisht ndosh 7-10 ditë pas ciklit mestrual. Pas moshës 40-49 vjec per
grate asimptomatike këshillohet edhe mamografia anuale. Per moshat mbi 50 vjec për gratë
aimtomatike këshillohet edhe mamorafia çdo 2 vjet. Një vend ideal për të kryer vetekzaminimi
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e gjirit është në banjo apo dush para pasqyres dhe procesi ndodh për disa minuta. Me dorë dhe
gji të lagur me sapun, fillon më të gjitha gishtat palpimi gjithpërfshirës e gjirit nga pjesa e
jashtme për në qënder të gjirit.

Figura 10. Vetegzaminimi

Figura 11. Vetegzaminimi

Çdo ndryshim i zbuluar gjatë vetekontrollit duhet raportuar tek mjeku. Nëse ka ndonjë
shqetsim apo gjë të dukshme që nuk është kapur në mamografitë e mëparshme, atëherë një
ekzaminim ekografik është i dobishëm.

Gratë që psikologjikisht nuk mund të kryjnë

vetekzaminimi apo vetkontroll, duhet të paraqiten tëk mjeku për ekzaminim klinikk të gjirit.
Qëllimi është që vigjilenca e kujdesit ndaj gjirit të jetë e vazhdushme.

3.2 Parandalimi te gratë me risk të lartë
Si masë e pare parandaluese është shmangia sa të jetë e mundur nga faktorët e riskut kun ë
disa prej tyre është në dorë të vetë pacientes si: Renia në peshë, diete me pak yndyrna ,
mospërdorimi i alkoolit, shmangia e ekspozimit në radiacioni, kufizimi i përdorimit të pilulave
contraceptive etj. Disa studime tregojnë se gratë me shkallë të lartë të rrezikut për kancer të
gjirit kanë më pak gjasa ta fitojn kancerin e gjirit nëse marrin Tamoxifen. Një ilaq, Raloxifene
është hulumtuar po ashtu për t’u përdorë për reduktimin e rrezikut të kancerit të gjirit.tash ka
barna edhe më te reja që janë duke u studiaur. Në kuadër të faktorëve mbrojtës nga kanceri i
gjirit, përmenden edhe vitamina C, vitamina A, karotenoidet, lakra, ushqimet me bazë bimore,
përdorimi i ullinjëve.
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3.3 Mamografia
Mamografia është një prej metodave të para dhe më të hershme diagnostike për zbulimin e
hershëm të sëmundjeve të gjirit. Ajo është një teknik rëntgenologjike, e cila nëse përdoret më
kujdes, në peridhë të caktuar të moshës së gruas, nga ekspertët dhe me aparaturë të
gjeneratave të fundit, nuk shkakton as dhëmbje e as dëm. Më këtë metodë diagnostikuese
përfitohet imazhi i qartë i brëndësis së gjirit. Ështe gabim të mos e zbatojmë mamografinë nëse
ajo porosite nga na e mjekut, nga frika se gjoja efektit të dëmshem rrezatimit.
Por edhe mjeku duhet të ketë po asht njohuri themelore se cili pacient duhet dërguar për
mamografi dhe sa shpesh, në mënyr që të mbrohet gjithmonë shëndeti i pacientit.
Mamografia si metodë imazherike, sot është ma e pranushmja nga të gjitha metodat tjera
imazherike për aplikim në form fushate (screening) për zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit.
Për një fushë të tillë duhen disa parakushte.
 Parakushti i parë dhe themelor është sigurimi i kuadrit të përgaditur për leximin e
mamografis.
 Parakushti tjeter është sigurimi i aparturës përkatëse ( mamografia mobile të lëvizshëm,
që të shkohet të pacienti) së bashku me kuadrin teknik dhe profesional, shoqërues për
punë.

Figura 12. Mamografia

Për fat të keq, mamografia, si edhe të gjitha metodat e tjera imazherike, të cilat merren më
përshkrimin morfologjik, ka një përqindje nga 8 – 10 % të rezultateve jo të sakta, kur nuk mund
të bëhet zbulim i kancerit të gjirit. Kjo është edhe më e shprehur, nëse mamografia aplikohet në
formë fushte-screenig-u, dhe rezultati lexohet dhe përshkruhet në formë të vetëm një llojtë
përshkrimi dhe të klasifikimi.
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3.4 Kseromamografia
Ështe një variant teknik i memografisë. Gjatë kseromamografisë, rrezet e Rëntgenit kalojnë
nëpër indin e gjinjeve, fotografia nuk regjistrohet në filmin e rëntegenit por në pllaken prej
alumini të veshur më selen. Përparsia e kësaj teknike mamografike qënderon në fotografinë e
rezulucionit dhe qartësisë së lartë, gjë që bën diagnostifikimin më të lehtë dhe më të saktë.

3.5 Galaktografia-duktografia
Galaktografia është teknikë mamografike gjatë së cilës aplikohen mjete kontrasit në kanalet e
qumështit dhe kjo është treguar e mirë sidomos në rastet e rrjedhjes patologjike nga gjiri. Më
një gjilpërë speciale, pa maje të mprehtë, apo me kateter najloni bëhet futja në kanallin e
qumështit, mbushja me kontrast jodi dhe në fund fotografimi. Efektet ansore janë reaksionet
alergjike dhe dhëmbjet.

3.6 Mamografia digjitale
Ështe lloji i memografisë që shfrytezon fotografinë kompjuterike të gjirit pas konvertimit të
fotografisë rëntgenologjike në fotografit digjitale. Në mamografiinë digitale shfytëzohet
tufëzimi laserik i rrezeve, si dhe përdoret pllaka fosforike në të cilën krijohet fotografia latente.
Përparësia e kësaj metode ështe se këto fotografi munde të ruhen në formë

digjitale, të

zmadhohen dhe të përpunohen në shumë mënyra, duke shfrytëzuar aplikacione speciale
softuerike.

Figura 13. Mamografia digjitale
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Kapitulli i IV - Biopsia
4.1 Biopsia e Gjirit
Cili është qëllimi i një biopsie të gjirit?
Qëllimi themelor i një biopsie është për të përcaktuar nëse një gungë shqetësuse është kancer
dhe nëse është kancer, çfarë lloji është. Kur nuk është zbuluar kancer, diagnoza mbetet të jetë
një gungë beninje. Shumë mjekë dhe praktikuesit e kujdesit shëndetësor mund të jenë të
përfshirë në vlerësimin e një gruje për një biopsi të gjirit. Për shembull, anomalitë e gjirit gjatë
ekzaminimit fizik mund të vërehet nga një mjek familje, mjek gjinekolog ose infermire. Vetë
gratë janë shpesh të parët për të zbuluar anomalit në gjirin e tyre. Biopsia e gjirit është bërë një
procedurë e zakonshme për tëpërcaktuar nëse një rritje në gji është e keqe apo e mirë. Një
shenjë e madhe ose te tjera të kancerit të gjirit në njëburrë apo grua mund të justifikojnë një
biopsi të gjirit. Një biopsi mund të bëhet me gjilpërë ose me një procedure kirurgjikale. Biopsite
jo-kirurgjikale priren të jenë më pak stresuese dhe të minimizojnë rrezikun e komplikimeve.
Biopsite jo-kirurgjikale nuk janë gjithmonë aq të besushëm sa sa biopsite kirurgjikale në
prodhimin e një diagnozë përfundimtare.

4.2 Metodat e kryerjes se Biopsise
Marrje e biopsies nëpërmjet një agë të hollë (FNAB) - Kjo metodë zakonisht kryehet nën
drejtimin e ekografise. Kjo preferohet për të pastruar cistet e gjirit dhe për biopsinë e nyjeve
limfatike aksilare. Gjithashtu me këtë mënyrë, biopsia mund të bëhet për shumë gjendra të
vogla apo gjendra te lokalizuara ne thellësinë e gjirit. - biopsia incizionale (prerja me gjilpërën e
biopsise). Ky proces kryhet nga age të trasha (3-4mm) dhe një pistoletë biopsitike.

4.3 Biopsi me vakum
Biopsia me vakum është një ndër metodat më të përparuara të marrjes se biopsise.
Kjo metodë përdoret zakonisht për diagnostikimin e gjetjeve të cilat mund të shihen në
mamografi dhe janë të dyshimta për kancer gjiri.
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4.4 Biopsia nën drejtimin e MR
Ekzaminimi i Gjirit me ane te MR përdoret shpesh në gratë per te përcaktuar kancerin e gjirit si
dhe për të zbuluar nëse ka ndonjë fokus tjetër në gji ose para operacionit dhe për të skanuar
gratë me risk te lartë per kancer gjiri.
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Kapitulli V - Trajtimi
5.1 Trajtimi i kancerit të gjirit
Kanceri lokalisht i avencuar i gjirit mund të prezantohet si sëmundje e operushme ose e pa
operushme. Standardi aktual i trajtimit, për të gjitha pacientet me kancer të paoperushem të
gjirit, është të realizohet kimio terapia neoadjuvante si terapi fillestare.22 Me kancerin e gjirit,
është e rëndësishme që të kuptojmë se nuk ka një trajtim “të duhur apo të drejtë” për çdo
grua. Trajtimi "i duhur apo i drejtë" do të marrë parasysh rastin individual dhe preferencat
personale.
Ekzistojnë trajtime që mund tu ndihmojnë, pavarësisht se çfarë tipi dhe stadi ka kanceri i gjirit
tuaj, tipi i ndërhyrjeve për kancerin e gjirit varet nga stadi i tumorit dhe mosha e pacientes.

5.2 Kategoritë e trajtimit për kancer
Trajtimet për kancer janë të grupuara në dy kategori:
 Terapia lokale, dhe
 Terapia sistemike.

5.2.1 Terapia lokale
Përdoret për të hequr dhe shkatërruar masën kanceroze në vendin ku është gjetur. Kjo terapi
përfshin masën kanceroze dhe një zonë të vogël rreth tij. Shembuj të terapisë lokale janë
kirurgjia dhe terapia me rrezatimin.

5.2.2 Terapia sistemike
Përfshin trajtimet që bëhen në të gjithë trupin për të arritur qelizat e masës kanceroze kudo ku
ato mund të ndodhen në organizëm. Ilaçet mund të jepen nga goja ose me anë të gjakut. Për
shëmbull,pjesë e terapisë sistemike është, kimioterapia, terapia hormonale dhe terapia e
targetuar (shënjuar).
Mënyrat më të zakonshme për trajtimin e kancerit te gjirit janë:
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 Ndërhyrja kirurgjikale
 Rrezatimi
 Kimioterapia
Ndërhyrja kirurgjikale, është ndërhyrja primare për kancerin e gjirit.
Tipat e kirurgjisë së përdorur mund të jenë:





Mastektomi radikale,
Adenomastektomi (hiqet indi i gjoksit, ndërsa lekura dhe thithi mbeten),
Mastektomi e thjeshtë,
Mastektomi parciale.

5.2.3 Rrezatimi
Është trajtimi kryesor për stadin e parë dhe të dytë të sëmundjes si një ndihmës i ndërhyrjes
kirurgjikale ose kur gruja nuk e toleron dot operacionin. Studimet kanë treguar se ky trajtim ka
bërë të mundur një zgjatje të jetës së këtyre pacienteve 510 vite, kur është përdorur si trajtim
fillestar pas mastektomisë radikale. Rrezatimi mund të jetë i jashtëm ose i brendshëm.
Rrezatimi i jashtëm bëhet çdo ditë për 5 javë i shoqëruar me 2 javë rrezatim të brendshëm me
iridium.

5.3 Trajtimi shtesë – sistemik
Trajtimi shtesë sistemik, nënkupton tjratimin më kimiotrapi dhe më terapi hormonale. Është i
nëvojshëm sepse në kancerin e gjirit, gratë nuk i rrezikon vetëm të tumori, por edhe metastazat
e largëta, të cilat mund të shfaqen gjatë viteve në afro gjysmen e pacienteve me knacer të girit.
Për këteë arsye nevojitet mjekimi shtesë, i cili në shumë metastudime është treguar se përreth
1/3 e rasteve e ul rrezikun çër zhvillimin e metastazave të largeta.
Sipas këshillave të Konferences së rregullt në Shën Gallen dhe NCI-së (National cancer institute),
mjekimi sistemik shtesë, duke pasur parasysh përhapjen e sëmundjes, propozohet te të gjitha
pacientet më kancer të gjirit, pos të rastet me tumor me prognozë të volitshme, të cilat janë
faktikisht tumour me madhësi më të vogel se 10mm, me shkallë të ulët maliniteti dhe me
hormone receptor pozitiv, si dhe nëse pcientet nuk janë më të reja se 35 vjec.
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5.3.1 Kimioterapia
Është terapi sistemike qe zbatohet me barna citostatikë. Qëllimi është të redukohet rreziku i
paraqitjes së sërishme të kancerit të gjirit (recidivit) si dhe të zvogëlimit të vdekshmërisë nga
kanceri i gjirit.
Kimioterapia zbatohet në mënyrën neoadiuvante (para se te bëhet kirurgjia) dhe ne formën
adiuvante (pas kryerjes së ndërhyrjes kirurgjike). Medikamentet antineoplazike që mund të
përdoren, sidomos në kancerin e avancuar të gjoksit janë: citoksinë, metrotraksat, S-fluorici të
cilat përdoren më vete ose të kombinuara.

5.3.2 Terapija hormonala
Trajtim hormonal është një formë tjetër e trajtimit sistemik. Ajo përdoret kundër kancerit të
gjirit duke bllokuar ose ulur sasinë e hormoneve në trupin e njeriut. Ajo përdoret për gratë në
të cilat kanceri i gjirit bazohet në hormonet për tu rritur,pra kancer gjiri me receptor hormonal
pozitiv. Një test receptorësh hormonalë, ju paraqet juve dhe mjekut tuaj nëse kanceri juaj i gjirit
është hormon receptor pozitiv. Rreth 2 në 3 kancer gjiri janë hormon receptor pozitiv.

5.3.3 Target terapi
Terapia e targetuar është opsioni më i ri i terapisë sistemike. Fjala e targetuar apo e shënjuar
nënkupton që ilaçi sulmon vetëm qelizat kanceroze që mbajnë me vete disa substsanca të
caktuara(receptorë) me të cilët lidhet ilaçi dhe frenon rritjen e qelizës kanceroze. Për
shëmbull,gratë me kancer gjiri që kanë matur substancën proteinike HER 2 dhe kanë rezultuar
HER 2 pozitive, ndihmohen me përdorimin e një ilaçi të quajtur trastuzumab apo HERCEPTIN.
Rreth 1 në 5 gra me kancer të gjirit kanë kancer HER2-pozitiv. Duke u përdorur së bashku me
kimioterapinë, HERCEPTINA mund ta ulë rrezikun e ripërsëritjes së kancerit mbas ndërhyrjes
kirurgjikale.
Terapia e targetuar gjithashtu mund të tkurrë ose të ngadalësojë rritjen e kancerit të gjirit
HER2- pozitiv të përhapur.
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5.4 Mjekimi Siptomati k
Kanceri i gjirit është sëmundje kronike. Shumë pacient u duhet edhe mjekim simptomatik
shumëvjeqar, i cili ua lehtëson shumë shqetësimet e shkaktuara nga tumori. Është me rëndësi
të zbatohet si duhet terapia me alergjik. Një përparim në cilësin e jetës së pacienteve më
kancer të gjirit, është bërë me përdorimin në terapinë simptmatike të barnave me veprimmë
efikas. Në këtë grup bëjnë pjesë: Bisfosfonatet (Zoledronate, Pamidronate, Neridronate,
Olpadronate, etj.) që nxisin osteoplastet dhe osteoklastet për krijimin e masës së re kockore, e
cila dëmtohet në rastet me metastaza kockore. Është provuar se mjekimi i pacienteve me
metastaza kockore më bispofosnatet, i lëhtëson dhimbjet, e zvogëlon numrin e frakturave
patologjike, si dhe e zvogëlon bësueshmerinë e zhvillimit të hiperkalcemisë.

5.5 Prognoza
Prognoza e kanceri të gjirit varet shumë nga koha e zbulimit-diagnoztifikimit. Në këtë drejtim,
kjo është e lidhur me madhesinë e tumorut parësor, tipin histologjik (grading), potencialin e
rritjes dhe shtririjen limfogjene. Pacientet me rrezik të ulët kanë prognozë të mirë. Në këto
raste bëhet fjalë për kancer histologjikisht të diferencuar dhe prani të bollshëm receptorësh.
Nësë kanceri i gjirit është hitologjikisht i padiferencuar, me prani të përhapjes limfogjene
(lymphangiosis carcinomatosae), ndërsa me numër të vogel të receptorëve hormonalë, në këto
raste bëhet fjalë për pacient më rrezik të lartë. Për dallim nga kancerët e tjerë gjenitalë, për
shkak të rritjes së ngadaltë të kancerit të gjirit, rreth 20-30% të rasteve me kancer të gjirit pa u
mjekuar mbijetojnë 5 vjet, ndërsa rreth 3-5% të tyre edhe deri në 10 vjetë. Kriteri më i
rendësishmi për prognozë të kancerit të gjirit, është përfshirja e nyjave limfatike. Në raste kur
nuk janë përfshirë rreth 80% të rasteve mbijetojnë 5 vjet, ndërsa rreth 65% të rasteve
mbijetojnë 10 vjet. Prognoza e kancerit të gjirit vështirësohet me shtimin e numrit të nyjave
limfatike, të përfshira nga përhapja metastatike e kancerit, gjatë së cilës merret si kufi kritik
përfshirja e 3-5 nyjave limfatike.
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Kapitulli VI – Kujdesi infermieror te kanceri i gjirit
6.1 Kujdesi infermjeror te kanceri i gjirit
Profesioni universal i infermierit, shumë i respektuar dhe i nderuar nga të gjithë, historikisht
është parë si mishërim i vlerave humane në shërbim të individit dhe të kolektivit, si një mision i
lartë i ushtruar për të ndihmuar ata qe vuajnë nga sëmundjet. Personeli infermier, në aktivitetin
për të kryer kujdesin infermieror, aplikon tërë kapacietin professional e shpirtëror për
parandalimin e kurimin e sëmundjeve, për t´u shërbyer atyre qe kanë nevojë për ndihmëjo
vetëm mjekësore por edhe shpirtërore, psikologjike e morale. Sa më të përgatitura
profesionalisht të jenë infermierët, aq më i kualifikuar e rezultativ është shërbimi dhe aq më të
mëdha janë përfitimet mjekësore, shpirtërore e morale për të sëmurin. Vlen të theksohet se
roli i mjekut është i rëndësishëm në diagnozën e kurimin e të sëmurit, por suksesi i punës se tij
varet nga aktiviteti profeional që ushtrojnë infermierët. Këto vlera e dimensione të profesionit
infermieror, shtrojnë si detyrë që infermieri të vihet në vendin e në funksionin që i takon, jo
vetën në shërbimin shëndetësor, por gjërësisht në shoqëri. Figura e infermierit nuk mund të
nënvlerësohet e për më tepër të përqmohet, nuk duhet të reduktohet vetëm si një aktivitet
praktik shërbyes për të sëmurin, ose të shikohet thjeshtë si një zbatuese e detyrave dhe e
këshillave të mjekut, port ë vlerësohet me individualitetin e vet profesional, si figurë e
rëndësisë se parë krahas mjekut në shërbimin e dëvotshëm njerëzore, professional e shkencor
mjeksësorë ne ndihmë të sëmurit, për ti rikthyer atij shëndetin, qetësinë e shumëpritur pas
vuajtjes nga lengimi, për t´i lehtëuar dhimbjet e mundimet që i ka shkaktuar sëmundja, për ta
reabilituar shëndetin duke e kthyer në aktivitet të plotë individual, familjar e shoqëror. Jo
vetëm kaq por infermierët kanë detyra të shumta dhe në mbrojtjen e shëndetit, sidomos në
parandalimin e sëmundjeve duke vënë në shërbim të shoqëris të gjithë potencialin profesional,
kulturor e edukativ si operatore sanitare në edukimin dhe marrjen e masave parandaluese ndaj
sëmundjeve. Siç shihet, në figurën e infermierit, krahas vlerave profesionale, janë të mishëruara
dhe vlerat shpirterore, kulturore, sociale, etike dhe estetike, të cilat në veqanti e në kompleks,
vihen në shërbim të atyre që kanë nevojë për kujdes infermieror. Për të gjithë duhet të bëhet e
qartë se infermieri ka pozicionin e pavarur professional e shpirtëror, është figura e cila qëndron
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më afër e më gjatë me të sëmurin, që lidh mjekun me të sëmurin dhe anasjelltas. Profesioni
infermieror nuk është një zanat praktik, por një profesion me përmbajtje thellësisht shkencore,
është art me vete, i vënë në shërbim të mbrojtjes dhe forcimit të shëndetit të individëve dhe
kolektivave.

6.2 Kujdesi infermieror – Procesi i përkujdesjes
Për marrjen në dorëzim të pacientëve personeli infermieror përdor metodat klinike, të cilat
mundësojnë posedimin korrekt. Metoda klinike e përdorur nga personeli infermieror quhet
edhe si proces i përkujdesjes infermierore. Ky proces lejon një njohje të thellë të pacientit, lejon
aplikimin e procedurave të specializura në varësi të kushteve dhe gjendjes të pacientit dhe
ndihmon personelin të vlerësojë rezultatet e arritura.
Procesi i përkujdesjes infermierore ndahet në pesë faza:






Vlerësimi infermieror
Diagnoza infermieore
Përcaktimi i objektivave dhe percaktimi i ndërhyrjeve
Zbatimi i planit të percaktuar
Vlerësimi i rezultateve

Realizimi i ketyre fazave mund të përshkruhet më përshkrim në:
a) Kartelen infermieristike ose në planin e personalizuar të çdo pacienti,
b) Kartelen e integruar pra kartelen e përbashkët të mjekëve dhe infermierëve,
c) Të memorizoje.
Shpesh infermierët ekpertë dokumentojnë vetëm pjesërisht çfarë i ndodh pacientit, veprimet e
kryera dhe të dhënat e grumbulluara. Një pjesë e madhe e përkujdesjes infermierore mbetet
një proces mendor pak i dokumentushëm, sidomos për sa i përket veprimeve urgjente apo
atyre të rutinës. Infermierët mund të shkruajnë qfarë kanë menduar për pacientin apo atë që
kane kryer dhe observuar.
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6.3 Vlerësimi infermieror
Vlerësimi përbën fazën e parë të përkujdesjes infermierore dhe përmbledh të dhënat më të
rëndësishme të anamnezës të pacientit. Mund të realizohet nga infermieri i pavionit apo ai i
pranimit nëpërmjet intervistës me pacientet dhe vlerësimin objektiv të tyre. Përzgjedhja e të
dhënave që duhet vlerësuar duhet të jetë shumë e kujdesshme. Shpesh pacientët referojnë
mjaft aspekte personale intime, prandaj të dhënat duhet të jenë të rezervuara dhe të ruhen me
kujdes.
Grumbullimi i të dhënave mund të realizohen parimisht, direkt nga pacienti ose sekondarisht,
kur pacientët nuk janë në gjendje të kujtojnë apo të përgjigjen. Në këto raste të dhënat mirren
nga të afërmit apo nga dokumente klinike të mëparshme ose nga shërbimi mjeksor që ka pasur
më parë në ndjekje Nëpërmjet vlerësimit të sëmundjes se kancerit, personeli infermieror synon
të informohet:
a) Si e përjeton pacienti sëmundjen e kancerit,
b) Sa është i përgatitur ti përballoj intervenimet dhe sa është në gjendje ti mobilizojë të
gjitha aftësite e veta për ti perballuar vuajtjet,
c) Preferencat e tij në lidhje me asistimet,
d) Nevojën e tij për përkujdesje infermieristike.

6.4 Daignoza infermierore
Klasifikimi ndërkombëtar ndihmon për përcaktimin e një gjuhe infermierore homogjene. Ky
homogjenitet ndihmon kërkimin infermieror, bën komunikimin midis infermierëve më të sigurt
dhe eficient dhe sqaron problemet me të cilat merret inferimieri. Problemet e pacientëve
duhen të individualizohen nëpërmjet gjykimit diagnostik, ose nëpërmjet analizës, interpretimit
dhe kolerimit të të dhënave të grumbulluara gjatë vlerësimit infermieristik, Koncepti i diagnozës
infermierore sqaron se këto probleme duhet t´i vlerësohen nga infermierët, ndryshe nga
diagnoza klinike që i përket mjekëve. Infermierët nuk duhet të individualizojnë sëmundjen, por
reagimin e pacientëve ndaj saj. Disa diagnoza infermieristike tipike janë:
a) Ankth i lidhur me mungesen e informacionit psh në pacientët e pa informuar.
b) Dëmtime të integritetit të indeve lidhur me kancerin në gji.
c) Dëmtime të integritetit të lëkurës lidhur me avancimin e kancerit.
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d) Ndryshim i jetës seksuale dhe i pamjes fizike.
e) Ankth i lidhur me sëmundjen e kancerit dhe operacionit që do ti nënshtrohet.

6.5 Planifikimi i nderhyrjeve infermierore
Planifikimi përfaqëson fazën e tretë të procesit të kujdesit infermieror, megjithëse shpesh
përshkruhet në mënyrë të gabuar si tërë procesi i përkujdesit infermieror që përfshin
përcaktimin e objektivave, të prioriteteve, të metodave dhe mënyrave për të zgjidhur
problemet aktuale apo potenciale të pacientit. Përcaktimi i objektivave përbën fazën e parë të
planifikimit dhe për këtë nevojiten aftësi parashikuese. Ne mjekësi prognoza është një
parashikim në lidhje me dekursin e mëtejshëm dhe mbi të gjitha për përfitimin e një kuadri
morboz. Për personelin infermieror është i vështirë parashikimi mbi ecurinë e problemeve të
pacientit. Objektivat që personeli infermieror ndjek gjatë përkujdesjes të pacientit me
probleme onkologjike janë të njejta për të gjithë ata, por në të njejtën kohë edhe objektiva
specifike dhe të lidhur me pacientin e veçant. Edhe për objektivat ka një sistem klasifikimi
ndërkombëtar që quhet NOC (Nursing Outcomes Classification), që kuntribon për
standartizimin e gjuhës më të cilat shprehen rezultatet që varen nga personeli infermieror,
lehtëson kërkimin farmaceutik dhe shërben si guide për studentët. Kur infermierët caktojnë
objektivat duhet të përshkruajnë në formë të shkruar edhe planin e asitencës së nevojshme.
Veprimet që do të kryhen duhet të shkruhen në planin e asistencës. Plani përbën tërësinë e
veprimeve që duhen kryer, dhe gjithë personeli ndihmës ndihmon për realizimin e tyre. Plani i
asistencës sqaron përgjegjësin midis atij që ka përcaktuar mënyrën e asistencës dhe atij qe ka
zbatuar aktin përkatës. Kjo është një mënyrë për të organizuar, për të dhënë direktiva dhe
kuptim kujdesit infermieror, si dhe ndihmon për të zënë ne mënyrë të plotë kohën e punës dhe
garanton vazhdimësinë e përkujdesjes infermierore.
Vendimet më të shpeshta lidhen me:
a) ulje të ankthit dhe të frikës duke përmirësuar aftësinë e përshtatjes.
b) ti qartësohen procedurat pacientit do ti nënshtrohet.
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c) në lidhje me mamografinë ti spjegohet që analiza zgjatë afërsisht 20 min, ti kujtohet që
do ti bëhet radiografia e gjirit të ndihmohet të vishet dhe të mbështetet psikologjikisht.
d) monitorimin e likideve të administruara dhe eliminuara.
e) higjienën, mobilizimin dhe pozicionimin e pacientit.
f) kontrollin e infeksioneve hospitalore ushqimin, etj.
Është e qartë se është gjendja e pacientit ajo që bënë të klasifikohen si infermieristike disa
vendime që kanë të bëjnë me aktivitete normale të jëtës të përditëshme si psh ushqimi apo
imobilizimi Jo të gjitha veprimet duhet të përshkruhen në planin e asistencës, disa veprimë
bëhen në momënt dhe nuk mund të planifikohen, disa nuk janë standard dhe të tjera janë
veprime standard dhe bëjnë pjesë në rutinën e një asistence të mirë. Vetëm veprimet më të
rendësishme, të personalizuara dhe të qëndrueshme duhet të planifikohen, qka do të thotë se
jot ë gjithë pacientët kanë nevojën e një plani asistencë të individualizuar
Zbatimi i planit
Zbatimi i planit të asistencës sigurohet nga një ekip i përberë nga infermier dhe personel
ndihmës. Disa veprime kryhen vetëm nga infermierët si psh: mobilizimi para dhe pas
kemioterapisë të përkujdesi, ndërsa veprime të tjera mund të realizohen edhe nga personeli
ndihmës, si trajtimi higjienik etj. Besimi i veprimeve të personelit ndihmës është një veprim që
duhet vlerësuar me kujdes, për më tepër përpara se ti besojë veprimet personelit ndihmës
infermieri duhet ti shtojë vetës disa pyetje:
a) Komplesiteti i gjendjes së pacientit. Kështu nqs pacienti është shumë kompleks,
përkujdesja duhet të jetë kryesisht infermierore ose të paktën mikste, infermier plus
personel ndihmës. b).Natyra e detyrës. Aktivitetet që i takojnë infermierit nuk mund ti
besohen personelit ndihmës, si psh vlerësimi i gjëndjes së pacientit.
b) Rrethanat. Disa veprime fare të thjeshta mund të kthehen ne kritike në situata apo
pacient të caktuar. Psh transporti i një pacienti nga salla kur ai nuk është stabilizuar dhe
kërkon prezencën e një infermieri.
c) Kompetencat e personelit ndihmës. Jo i gjithë personeli ndihmës ka të njejtat
kompetenca dhe të njejtin formim. Disa mund të kenë eksperienc ndërsa disa të tjerë të
rinjë dhe pa asnjë eksperience. Kështu edhe ndarja e detyrave mund të ndryshojë nga
një person tek tjetri.
d) Komunikimi. Infermieri duhet të shprehet qartë duke saktësuar mirë veprimin që kërkon
të realizohet.
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e) Supervizimi. Përgjegjësia për veprimet që kryhen nga personeli ndihmës mbetën gjithnjë
mbi personelin infermieror. Për këtë arsye ai duhet edhe të mbikqyrë cilësinë e veprimit
të kryer.
Vlerësimi i rezultateve
Vlerësimi i rezultateve përbën fazën përfundimtare procesit të kujdesit infermieror. Ai mund të
kryhet gjatë periudhës së shtrimit, nëpërmjet vlerësimeve të vazhdueshme por edhe në fund të
shtrimit, para se pacienti të dalë për në shtëpi. Vlerësimi realizohet nëpërmjet observimit,
ekzaminimit objektiv, intervistës dhe konsultimit me dokumentacionin. Rezultatet e arritura
duhet të pasqyrohen në kartelën përkatëse.

6.8 Roli infermieror
Roli thelbësor i infermieres qëndron në ndihmën e individit, të sëmurë ose të shëndetshëm, në
ruajtjen ose rifitimin e shëndetit (ose në ndodhjen pranë çasteve të fundit), nëpërmjet kryerjes
së detyrave të cilat ai mund t'i përmbushë vetë nëse do të ketë forcë, vullnet ose do të zotërojë
njohuritë e duhura, dhe në lehtësimin e pjesëmarrjes aktive të tij, për ta ndihmuar të rifitojë
pavarësinë e tij sa më shpejt të jetë e mundur.
 Roli infermieror është tepër i rëndësishëm, në radhë të parë informon dhe
përgatit të sëmurin për ndërhyrje si dhe ka karakter lehtësues, mbështetës dhe
mbikqyrës për pacientin me kancer te gjirit.
 Për menaxhim të mirë të sëmundjes infermierja planifikon dhe organizon
përkujdesjet e saj ditore në mënyrë të tillë që disa proçedura të grupohen dhe të
kryhen në të njejtën kohë pa e lodhur pacientin.
 Ankthi dhe frika janë shpesh shoqërues gjatë një ekzaminimi sidomos atë kur e
kryen për herë të parë
 Infermierja jep informacione mbi proçedurën e ekzaminimit si dhe e ndihmon
klientin që të tejkalojë dhimbjen dhe lodhjen në rastin e ndërhyrjeve të tilla.
 Infermierja duhet të ketë njohuri rreth përdorimit të barnave anti-kanceroze.
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 Infermierja duhet të informojë rreth efekteve anësore të medikamenteve si
nausea, të vjellura alopeci etj.
 Infermierja duhet të ketë shume kujdes rreth dhenies së kemioterapis në mënyrë
I.V sepse medikamentet anti-kanceroze japin nekrozë nese nuk gjindet mirë vena
 Infermierja ka për detyrë ti spjegojë pacientës rreth procedurës së radioterapisë
dhe efektin që radioterapia ka në lidhje me kancerin e gjirit.
 Në momentin kur pacienti përballet me humbjen e gjoksit është shumë me
rëndësi përkrahja psikologjike emocionale nga ana e ekipit mjekësor.
 Infermierja duhet te dokumentojë në mënyrë koncize dhe të qarta duke
menjanuar pershkrimet e shumta
 Infermierja duhet të këshilloj pacientën dhe familjarët per mjekimin e
vazhdueshëm në shtëpi si dhe ndjekjen e rregullt të kontrollave te mjeku.
 Të këshillojë pacientin për higjienën personale.
 Një qelës i rëndësishëm për shëndetin është dominimi i shumëllojshëm i
ushqimeve bimore për pacientët me kancer të gjirit.
 Në raste të gjëndjes terminale ku pacienti merr terapi paliative infermieri duhet
të kujdeset ne zbatimin e mjekimit në shtëpi dhe ti njoftoj familjarët për
gjëndjen e rëndë dhe stadin terminal të pacientit.
 Infermierja në bashkëpunim me familjarët duhet të lehtësojë gjendjen
psikologjike të pacientit duke përdorur medikamente të udhëzuara nga mjeku
për tia lehtësuar dhimbjen dhe depresionin pacientës.
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Historia e fjongos rozë

Fjongo rozë është një simbol ndërkombëtar i ndërgjegjësimit ndaj kancerit të gjirit.
Përdorimi i një fjongoje rozë, në lidhje me ndërgjegjësimin ndaj kancerit të gjirit nisi në vjeshtën
e vitit 1991. Fondacioni Komen Susan G. i dorëzoi shirita rozë pjesëmarrësve në garën e
organizuar prej tij në New York City, për të mbijetuarit ndaj kancerit të gjirit. Shiriti rozë u
miratua në 1992, si simbol zyrtar i muajit Tetor, si muaj i ndërgjegjësimit ndaj kancerit të gjirit.
Modeli i fjongos rozë ishte marrë nga modeli i fjongos së kuqe,e përdorur për ndërgjegjësimin
ndaj AIDS.
Një fjongo rozë dhe blu është përdorur për të simbolizuar kancerin e gjirit në meshkuj, i cili
është relativisht e rrallë. Fjongo rozë dhe blu është projektuar në vitin 1996 nga Nancy Nick,
president dhe themelues i Fondacionit John W. Nick për të sjellë ndërgjegjësimin: "Burra mund
të sëmureni edhe ju nga kanceri i gjirit!i
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