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SHKURTESAT

HPV-(Human Papilloma Virus)
OBSH-(Organizata Botërore e Shëndetësisë)
CT-(Tomografi e kompjuterizuar)
IRM-(Imazheria me rezonancë magnetike)
PET-(Tomografi me emërtim pozicionesh)
AIS-(Adenokarcinoma in situ)
HOT FLASHES-(Temperaturë)
SST-(Sëmundje seksualisht të transmetueshme)
LEEP-(Heqja ose djegja e një pjese të qafes së mitres)
HTA-(Histerektomia)
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1. ABSTRAKT
Punimi është bërë në Universitetin e Gjakoves “Fehmi Agani” Gjakovë, Fakulteti i Mjekësisë,
drejtimi Mami.
Qëllimi i këtij punimi është zgjerimi i njohurive tek femrat lidhur me rolin rëndësinë dhe ndikimin
që ka në jeten e tyre karcinoma e qafes së mitres.Dhe informimin e femrave në lidhje me
simptomat,parandalimin,mjekimin e këtij lloji të karcinomes.
Vetëdijesimi sa më i madh i femrave për kryerjen e testeve të caktuara për parandalimin e përhapjes
së sëmundjes për uljen e vdekshmërisë.
Mentori jonë është:Prof.Ass.Dr Dardan Koçinaj.
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2. HYRJE
Kanceri është një sëmundje që mund te vjen si rezultat i ndryshimeve në AND- mutacione qe mund
të lejojnë qelizen të riprodhohet në mënyrë të pakontrolluar. Kjo rritje e pakontrolluar e qelizes
ose indit njihet si tumor me formen me te rende kancerin. Koncepti që kanceri mund te jetë vetëm
rezultat i mutacioneve gjenetike, është koncept i ri qe ka rrjedhur nga kerkimet shkencore.
Etiologjia e tij shpeshhere eshte konsideruar e panjohur por me fakore kontribues si ne aspektin
imunitar, infeksionet virale, crregullimet metabolike, etj. Tumoret ne pergjithesi i ndajme ne
tumore beninje dhe malinje. Kanceri eshte forme malinje etumorit qe mund edhe te metastazoje,
pr ate perhapet ne indet e organet tjera.1

Anatomia dhe fiziologjia e qafes së mitrës
Në organet e brendshme gjenitale të femrës bëjnë pjesë: vagina, qafa e mitres, mitra,tubat e fallopit
dhe vezoret. Qafa e mitres është pjesa e poshtme e mitres,e cila del në pjesën e sipërme të vagines
dhe eshtë e veshur me një membranë mukoze. Kanali i qafes së mitres zakonisht është i ngushtë,
me gjëndrat që tajojne, por gjatë lindjes, kanali zgjerohet për të lejuar fëmijen të kalojë. Qafa e
mitres zakonisht është një barrierë e mirë kundër bakterieve. Gjate periudhes se ndryshme te jetes
se femres dhe gjate ndryshimeve periodike e ciklike hormonale shtresat dhe sekretimi i gjendrrave
ndryshon dhe pershtate fazat e ndryshme neper te cilat kalon femra.Pas menopauzes ndodh e
kundërta.2, 3

1

Onkologjia Gjinekologjie Klinike,Philip J.DiSaia,William T.Creasman. P. Fah 251 Shkup.
Keith L. Moore, Arthur F. Dalley, Anne M.R. Agur.Anatomia me orientim klinik.Shkup.
3
Berek, Jonathan S. Gjinekologjia e Berek dhe Novak. Shkup: Tabernakul. f. 1674.
2
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Fig.1.Organet gjenitale femërore.
Modifikuar nga: https://images.search.yahoo.com/yhs/search;_

Karcinoma e qafes së mitres
Ky lloj kanceri prek pjesen e poshtme të mitres, domethënë pjesen e qafes e cila bashkon vaginen
me mitër. Kanceri shfaqet atëherë kur në pjesen siperfaqësore të qafes së mitres shfaqen qeliza
anormale. Bëhet fjalë për strukturat parakanceroze të cilat nëse nuk diagnostifikohen në fazen
fillestare, alterojne në kancer të mitres. Faktori kryesor përgjegjës për këtë ndryshim është HPV, i
njohur si human papilloma virusi. HPV është virus i cili transmetohet nëpërmjet mardhënieve
seksuale. Prandaj këshillojmë çdo grua të pakten një herë në vit të bëjë PAP testinper verejtjen e
ndryshimeve eventuale në qafen e mitres edhe ne fazat e hershme. Në vende të zhvilluara ku femrat
bëjnë rregullisht PAP test është rduktuar ndjeshëm numri i pacientëve me kancer të qafes së
mitres.4 Kanceri cervikal përhapet nëpërmjet disa rrugeve:5 infiltrimi i drejtpërdrejt në stromën
cervikale, në trup, në vaginë; metastazimi nëpërmjet rrugëve limfatike; metastazimi nëpërmjet
rrugëve hematogjene; depertimi intraperitoneal.
Cerviksi është një lokalizim i zakonshëm i metastazave të kancerit të endometrit dhe të kancerit
vaginal. Ky i fundit është më i rrallë, dhe pjesa më e madhe e lezioneve që prekin cerviksin dhe
vaginen janë emëruar si tumore cervikale parësore. Kanceri i endometrit mund të shtrihet në

4

Ahmeti.F- Gjinekologjia, 2nd . Prishtinë 2016.
Mark. H. Swartz, Trajtati i Diagnozës Mjekësore, Shkup 2013.
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cerviksin uterin nëpërmjet: përhapjes se drejtpërdrejte nga endometri, përhapjes ne submukoze nga
përhapja në rrugë limfovaskulare dhe sëmundja shumëvatërore.
Kanceri invaziv i cerviksit uterin konsiderohet një patologji e parandalushme sepse ka një gjendje
të gjatë preinvazive, skriningu me citologji cervikale janë aktualisht të disponueshme dhe trajtimi
i lezioneve është efektive. Incidenca e kancerit invaziv ëshë në rënie, diagnostifikohet në stade të
herëshme. Mosha mesatare e shfaqjes së kancerit cervikal (ShBA) është 47 vjece.6
Ekzistojnë faktorë rreziku të lidhur me kancerin cervical si: infeksioni me HPV, kryerja e
mardhënies së parë seksuale në moshë të re, partnerë të shumtë seksual, duhanpirja, raca,
multipariteti, gjendja socioekonomike jo e favorshme. 7, 8

Stadet
Klasifikimi i karinomës cervikale përfshine kater (4) nëntipa histologjik, (I) me qeliza të vogla,
(II) me qeliza të mëdha, (III) karcinoidi klasik dhe (IV) karcinoidi atipik. Kanceri cervikal është
një sëmundje me stadet klinike. Sistemi FIGO është standardi akual dhe është i aplikushëm në të
gjithë tipat histologjik të kancerit cervikal. 9
Tabela.1.Stadet sipas FIGO te karcinomës së cerviksit të uterusit.
Karcinoma preinvazive
Stadi 0- Karcinoma in situ, karcinoma intraepiteliale.
Stadi I- Karcinoma e kufizuar në cerviks.
Stadi Ia- Karcinoma preklinike e cerviksit (mikroskop).
Stadi Ia1- Lezionet me infiltrim <3mm.
StadiIa2- Lezione të matshme (zbuluara me mikroskop) 3-5mm.

6

Acibadem sistina cancer treatmant. Modifikuar nga: http://cancertreatment.mk/index.php/sq/types-of-

cancer/zverk
7

Robert E. Rakel. MD, Traktati i Mjekësisë së Familjës, Shkup 2013.

Vincent T.De Vita,Je,Theodore S.Lawrence,Steven A,Rosenberg.Kanceri parime dhe praktika të onkologjis
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vellimi II.
9

Berek, Jonathan S. Gjinekologjia e Berek dhe Novak. Shkup: Tabernakul. f. 1674.
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Stadi Ib- Lezione me infiltrim >5mm.
Stadi Ib1- Lezione <4cm.
Stadi Ib2- Lezione >4cm
Stadi II- Karcinoma shtrihet përtej cerviksit por nuk ka prekur murin pelvik.
Karcinoma prek vaginen por jo një të treten e poshtme të saj.
Stadi IIa- Nuk ka prekje të dukshme të parametrave.
Stadi IIb- Ka prekje të dukshme të parametrave.
Stadi III- Karcinoma prek murin pelvik.
Stadi IIIa- Nuk ka shtrirje në murin pelvik.
Stadi IIIb- Ka shtrirje në murin pelvik.
Stadi IV- Karcinoma është shtrirë pertej pelvikut.
Stadi IVa- Përhapja dhe rritja e metastazave në organe te aferta.
Stadi IVb- Perhapja në organet ne distance.

Fig.2. Stadet e karcinomes cervikale. Modifikuar nga:
https://www.google.com/search?q=Stadet+e+karcinomes+cervikale
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Përdoret poashtu limfangiografia, tomografinë e kompjuterizuar(CT), ultrasonografia, rezonanca
magnetike (RM) dhe PET scan në një përpjekje për të përmirsuar saktësin e stadifikimit klinik(1217).

Tabela. 2. Procedurat gjate diagnostikimit
Egzaminimi fizik-Palpimi i limfondujve
-Egzaminimi vaginal
- Egzaminimi retrovaginal bimanual(rekomandohet të kryhet nën anestezi)
Egzaminimi radiologjike-Pielograma intravenoze
-Klizma me barium
-Radiografia me rreze x e troaksit
-Radiografia me rreze x e skeletit
Procedurat

-Biopsia
-Konizimi
-Histerektomia
-Kolposkopia
-Kyretazhi endocervikal
-Cytoskopia
-Porkoskopia

Egzaminime të tjera-Tomografia aksiare e kompjuterizuar
-Limfangiografia
-Ekografia
-Imazheria me resonance magnetike
-Tomografia me emitim pozicionesh
-Skanimi me radionuclide
-Laparoskopia
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Zbulimi dhe Diagnostifikimi
Vaksinimi dhe bërja rregullisht e PAP testit parandalojne nga kanceri i qafes së mitres. PAP testi
është një test i shpejtë dhe i thjeshtë që bëhet për të ekzaminuar qelizat e qafes së mitres dhe
infeksionin apo ndrrimet eventuale.10

Fig.3. PAP testi gjatë ekzaminimit
Modifikuar: https://images.search.yahoo.com/yhs/search;

10

Mark. H. Swartz, Trajtati i Diagnozës Mjekësore, Shkup 2013.
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Është e rëndësishme që të gjitha gratë të bëjnë rregullisht PAP testin, si pjesë e kujdesit të
zakonshëm për shëndetin. Rekomandohet që të gjitha femrat 3 vjet pasi të kanë filluar aktivitetin
seksual duhet të kryejnë PAP testin rregullisht.11 Sipas OBSH rekomandohet:


Të gjitha femrat në moshen nga 21-65 vjece duhet të kryejnë PAP testin.



Femrat e moshave 21-49 vjece duhet të kryejnë PAP testin çdo vit. Nëse 3 PAP teste rresht
dalin normal, atëherë PAP testi duhet të vazhdojë të kryhet çdo 3 vjet.



Femrat e moshave 50-64 vjece duhet të kryejnë PAP testin çdo 3-5 vjet.



Në moshen 65 vjece ju mund të ndaloni kryerjen e PAP testit vetëm nëse keni kryer
rregullisht atë që në moshen 50 vjece dhe nëse keni pasur rezutate normale.

Preferohet qe rreth dy ditë para testit te shmangen dushet vaginale, përdorimi i vaginaletave,
kremerave, etj. Nuk duhet të kryhet mardhënie seksuale dhe jot e kryhet testi në periudhen
menstruale.
Nëse PAP testi tregon një dyshim apo gjendje jonormale perpos qe përsëritni PAP testin duhet
kryer edhe ekzaminim të quajtur kolposkopi. Gjatë kolposkopisë shiqohet nga afer qafa e mitres
nëpërmjet kolposkopit (sikur mikroskop) me marrje te materialit per biopsi.12

Fig.4.Biopsia. Modifikuar nga: https://images.search.yahoo.com/yhs/search?p=biopsia

11

Robert E. Rakel. MD, Traktati i Mjekësisë së Familjës, Shkup 2013.
Peter W. Callen, Md. Ekografia në Obstetrikë dhe në Gjinekologji, Shkup 2013.

12
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Fig.5.Kolposkopia
Modifikuar nga: https://images.search.yahoo.com/yhs/search;
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Trajtimi i kancerit të qafes së mitres
Mundësitë e trajtimit varen nga:
1. Faza e kancerit
2. Madhësia e tumorit
3. Dëshira e pacientes për të pasur fëmijë
4. Mosha e pacientit.13
Trajtimi zakonisht bëhet në tre mënyra:


Kirurgjikal



Radioterapi



Kimioterapi

Fig.6.Histerektomia
Modifikuar nga: https://images.search.yahoo.com/yhs/search;_

13

Philip J. Disaia MD, William T Creasman MD. Onkologjia Gjinekologjike Klinike. Shkup 2013.
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Preparatet për trajtimin me kimioterapi:
Antimetaboliket:


1-5-flurouracili,2-merkaptopurina,3-metotreksati
Antibiotiket:



1-Daktinomicina
Hormonet:



1-dietilstibestroli,2-tamoksifeni
Inhibitor mitotike:



1-vinblastina,2-vinkristina
Agjentet alkilante:



1-busulfani,2-ciklofofamidi,3-kloram bucili.

Efektet anësore varen në fazen në të cilen janë dhënë barnat. Kimioterapia ndikon ne rritjen e
shpejtë të qelizave të kancerit, por perparati antikanceroz mund të dëmtojë qelizat normale që
rigjenerohen shpejtë.

Trajtimi i kancerit të qafes së mitres bazuar në fazen në të cilen është zhvilluar kanceri:
Stadi Ia
Trajtimi i kancerit të qafes së mitres të stadit Ia mund të përfshijë si në vijim:


Histerektomia gjithsej me ose pa dypalësh salpingo-ophorektomi.



Konizimi



Terapi rrezatimi i brendshëm



Histerektomi radikale dhe largimi i nyjeve limfatike.14

14

DeVita, Hellman dhe Rosenberg. Kanceri parime dhe praktika të onkologjisë- vëllimi 2, Shkup 2014.

17

Stadi Ib
Trajtimi i kancerit të qafes së mitres të stadit Ib mund të përfshijë si në vijim:


Një kombinim të terapisë rrezatuese të brendshme dhe të jashtme.



Histerektomi radikale dhe heqjen e nyjeve limfatike.



Histerektomi radikale dhe heqjen e nyjeve limfatike e ndjekur nga rrezatimi,terapia plus
kimioterapi.



Terapi rrezatimi plus kimioterapi.

Stadi IIa
Trajtimi i kancerit të qafes së mitres të stadit IIa mund të përfshijë si në vijim:


Një kombinim i terapisë rrezatuese të brendshme dhe të jashtme,terapi rrezatimi plus
kimioterapi.



Histerektomi radikale dhe heqjen e nyjeve limfatike.



Histerektomi radikale dhe heqjen e nyjeve limfatike e ndjekur nga rrezatimi,terapia plus
kimioterapi.

Stadi IIb
Trajtimi i kancerit të qafes së mitres të stadit IIb mund të përfshijë si në vijim:


Trajtimi i brendshëm dhe i jashtem.



Rrezatimi i kombinurar me kimioterapi.

Stadi III
Trajtimi i kancerit të qafes së mitres të stadit III mund të përfshijë si në vijim:


Terapi të brendshme dhe e jashtme.



Rrezatim i kombinuar me kimioterapi.

Stadi IVa
Trajtimi i kancerit të qafes së mitres të stadit IV mund të përfshijë si në vijim:
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Trajtimi i brendshem dhe i jashtem.



Rrezatim i kombinuar me kimioterapi.15

Stadi IVb
Trajtimi i kancerit të qafes së mitres të stadit IVb mund të përfshijë si në vijim:Terapia e rrezatimit
si terapi palliative për lehtësimin e simptomave të shkaktuara nga kanceri për të përmirsuar
cilësinë e jetes dhe kimioterapi.16

15

DeVita, Hellman dhe Rosenberg. Kanceri parime dhe praktika të onkologjisë- vëllimi 2, Shkup 2014.
DeVita, Hellman dhe Rosenberg. Kanceri parime dhe praktika të onkologjisë- vëllimi 2, Shkup 2014.
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Kujdesi Infermieror

Kujdesi infermieror konsiston nëpër disa hapa:

 Kontrollohet gjendja e përgjithshme e pacientës
 Vëzhgohet reagimi apo përgjigjia e pacientës ndaj terapisë
 Mbahet pacientja nën kontrollë për efektet anësore dhe rastet e intervenimit
 Ndiqen rezultatet e analizave laboratorike dhe testohen 17

17

SWARTZ, Mark H.Traktat i diagnozes mjeksore . [ed.] Elsevier Inc. [trans.] Ardit Sota Ardit

s.l. : Tabernakul, 1989.
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Tela. 898.

3. QËLLIMI I PUNIMIT
Qëllimi i këtij punimi është zgjerimi i njohurive tek femrat në lidhje me sëmundjen e karcinomes
së qafes së mitres. Të tregohet kujdesi infermieror apo të paraqitet roli i mamisë si dhe, në vecanti
objektive në studimin tonë, ishte hulumtimi i të dhënave të pacienteve për trajtimin e kancerit të
qafes së mitrës të kategorizuara sipas: moshës, stadeve të sëmundjës apo karcinomës,
vendbanimit.

21

4. METODOLOGJIA
Të dhënat e këtij punimi janë marrë në Spitalin e Përgjitshëm Rajonal”Isa Grezda” në repartin e
Gjinekologjisë dhe në Spitalin”European Clinic Kosova” në Gjakovë për periudhen 2016-2018.
Hulumtimi është kuantitativ retrospektivë.Për marrjen e informatave kemi marrë pelqimin nga
drejtorit e të dyja spitaleve, përmes kërkesës së shkruar dhe aprovuar nga drejtori. Të gjitha të
dhënat e marra në këto spitale i kemi paraqitur në formë të tabelave dhe diagrameve.
Të dhënat për pacientet me karcinomen e qafes së mitres në repartin e gjinekologjisë, janë marrë
duke u bazuar sipas kodeve:N87,N92.

22

5. REZULTATET
Paraqitja e pacienteve me histerektomi në spitalin Isa Grezda sipas moshes, viteve dhe
llojit të histerektomisë.
Tabela 1.Histerektomia e ndarë sipas moshës.
Mosha

N

%

20-29

11

9.82%

30-39

55

49.10%

40-49

32

28.57%

50-59

10

8.92%

60-69

4

3.57%

Gjithsej

112

100.00%

Grafiku.1.Struktura e pacienteve me histerektomi
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Siq shihet në tabelen nr.1 numri më i madh i rasteve i takon grupmoshës 40-49 vjeq me pjesëmarje
49.10%.Pastaj kemi grupmoshat 40-49 vjeq me pjesëmarje 28.57%, moshat 20-29 vjeq me
pjesëmarje 9.82%, moshat 50-59 vjeq me pjesëmarje 8.92% , ndërsa numri më i vogël i pacienteve
i takonte pacienteve të moshës 60-69 vjeq me pjesëmarje 3.57% të bërjes së histerektomisë

Tabela.2.Histerektomia e paraqitur sipas stadeve
Stadet

Cin1

Cin2

Cin3

Gjithsej

N

7

7

3

17

%

41.17

41.17

17.64

100.00

Grafiku .2.Histerektomia e ndarë në stade.
Në tabelën 2 dhe grafikun 2 është paraqitur histerektomia e ndarë në 3 stade (Cin1,Cin2,Cin3.)
Në stadin e parë (cin1) kemi pasur 7 raste të bërjes së histerektomisë apo 41.17%, tek stadi i
dytë(cin2) kemi pasur gjithashtu 7 apo 41.17% të rasteve, kurse në stadin e tretë(cin3) ka pasur
vetëm 3 raste të bërjes së histerektomisë apo 17.64%
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Rastet gjatë 3 viteve janë të pakta,zakonisht histerektomia është bërë në stadet e para kurse në
stadin e 3-të më pak.

Tabela.3.LEEP conizimi apo heqja e një pjese të qafës së mitrës.
LEEP conizimi

Gjakovë

Rrethinë

Qytete tjera

Gjithsej

N

7

5

14

26

%

26.92

19.23

53.84

100.00

Grafiku.3.LEEP conizimi sipas vendbanimit.
Në tabelen 3 dhe në grafikonin 3 janë paraqitur të dhënat për Leep conizim apo heqjen e një pjese
të mitres.Janë ndarë sipas vendbanimit për periudhen kohore 2016-2018.Kemi vërejtur se numri
për Leep conizim është më i madh në qytetet tjera me 14 pacient apo me 53.84%, pastaj në
Gjakovë kanë qenë 7 apo 26.92 %, kurse në rrethinë ka pasur 5 raste spo 19.23%.Pra numri më i
madh për Leep ka qenë në qytete të tjera dhe të gjitha rastet kanë qenë të stadit të parë (Cin1).
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Tabela.4.Biopsitë sipas moshes të marra në Spitalin Rajonal”Isa Grezda” për vitin 2018.

MOSHA

N

%

20-29

4

6.77%

30-39

5

8.47%

40-49

9

15.25%

50-59

22

37.28%

60-69

16

27.11%

70-79

3

5.08%

Gjithsej

59

100%

Grafiku.4.Biopsia e ndarë sipas moshës.
Në tabelen 4 dhe në grafikun 4 janë paraqitur të dhënat e biopsisë të ndara sipas moshës,të marra
në Spitalin Rajonal”Isa Grezda”në Gjakovë.Siq shihet në tabelë numri më i madh i biopsive i
takon grupmoshës 50-59 vjeq me pjesëmarje 37.28%,pastaj kemi grupmoshen 60-69 vjeq me
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pjesëmarje 27.11%,moshat 40-49 vjeq me pjesëmarje 15.25%,moshat 20-29 vjeq me 6.77%,3039 me pjesëmarje 8.47% dhe numër shumë i vogël i pjesëmarjes tek grupmoshat 70-79 me 5.08
%.

Tabela.5.Biopsitë e ndara sipas stadeve,të marra në Spitalin Privat”European Clinic Kosova”të
Dr.Aida Kumnova.
Stadet

N

%

Cin1

11

64.70%

Cin2

3

17.64%

Cin3

1

5.88%

1

5.88%

1

5.88%

17

100.00

Tumor i qafes së mitres i
hequr me histeroskop
Clear cell adenokarcinom
Gjithsej

Grafiku.5.Biopsitë të ndara sipas stadeve.
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Në tabelen e 5 dhe në grafikun e 5 janë paraqitur të dhënat për biopsi të marra në Spitalin Privat të
Dr.Aida Kumnova për 6 muajt e parë të vitit 2018.Rezultatet e biopsive kanë dalë më të larta në
stadin e parë (cin1) dhe më të ulëta në stadin e dytë (cin2) dhe të tretë(cin3),gjithashtu kanë dalë
dy tumore:Tumor i qafes së mitres i hequr me histeroskop endocervikal dhe clear cell
adenokarcinom.

Tabela.6.PAP testet për 8 mujorin e parë të vitit 2018 të marra në Spitalin”European Clinic
Kosova”.
Muajt

20-40

40-70

Gjithsej

%

N

%

N

%

Janar

35

13.20

15

6.43

50

10.04

Shkurt

10

3.77

20

8.58

30

6.02

Mars

17

6.41

13

5.57

30

6.02

Prill

20

7.54

20

8.58

40

8.03

Maj

28

10.56

20

8.58

48

9.63

Qeshor

55

20.75

43

18.45

98

19.67

Korrik

48

18.11

51

21.90

99

19.88

Gusht

52

19.66

51

21.90

103

20.71

Gjithsej

265

100.00

233

100.00

498

100.00
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Grafiku.6. PAP testet të ndara sipas muajve.

Grafiku.7. PAP testet e bëra të ndara sipas moshes.
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Nga statistikat e marra në Spitalin Privat të Dr.Aida Kumnova kemi paraqitur të dhënat për PAP
testet e bëra për 8mujorin e parë të vitit 2018.
Kemi rezultuar se moshat të cilat bëjnë më shumë PAP test janë moshat prej 20-40 vjeq kurse më
pak ato 40-70 vjeq.Kjo ndodh sepse moshat e reja sot janë më të informuara për parandalimin e
sëmundjeve të ndryshme siq është edhe kanceri i qafës së mitrës i cili është mjaft i përhapur dhe i
shpeshtë.
Gjithësej për këtë periudhë janë bërë 498 PAP teste.Krahasuar me vitet e tjera rezultatet e
biopsive dhe PAP testeve kanë rezultuar negative, kjo do të thotë që kanceri i qafës së mitres
është në rënie.
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6. DISKUTIMI

Kancerit të qafës, një sëmundje e parandalueshme, nga kanceret më të zakonshme të gjetur në
gratë që jetojnë në vendet me të ardhura të ulëta dhe të mesme. Një reduktim i dukshëm në
incidencën dhe vdekshmërinë nga kanceri i qafës së mitrës ndodhi në vite me pare në ato vende
me programe të suksesshme kombëtare. 18
Në Amerikën Latine dhe në Karaibe, numri i rasteve të reja ka gjasa të rritet deri ne vitin 2025, për
shkak të rritjes së popullsisë dhe plakjes.19
Afrika Sub-Sahariane ka normat më të larta të vlerësuara të kancerit të qafës së mitrës; në Guinea,
Malavi dhe Zambie, shkalla e incidencës së standardizuar sipas moshës është mbi 50 për 100,000.
Në vendet e Lindjes së Mesme dhe Afrikës së Veriut, incidenca eshtë nën 10 për 100,000 gra
perderisa në vendet me të ardhura të larta, incidence eshte më e ulët, rreth 5 për 100,000 gra.20

18

Lynette Denny, Rolando Herrero, Carol Levin, and Jane J Kim. Cervical Cancer, Pubmed, modifikuar nga:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK343648/.
19

Parkin D M, Almonte M, Bruni L, Clifford G, Curado M P., and others. 2008. “Burden and Trends of Type-

Specific Human Papillomavirus Infections and Related Diseases in the Latin America and Caribbean Region.
20

Arbyn M, Castellsague X, Sanjose S de, Bruni L, Saraiya M., and others. 2011. “Worldwide Burden of

Cervical Cancer in 2008.” Annals of Oncology. PubMed.
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7. PËRFUNDIM

 Sëmundja karcinoma e qafes së mitres ka qenë prezente më shumë në vitin 2016, dhe ka pasur
ulje gjatë viteve më vonë te analizuara.
 Mosha që ka prekur më së shumti kjo sëmundje është mosha 30-39 vjeç me 19 raste LEEP
conizim dhe 12 raste me HTA, ndërsa prej moshes 50-59 vjeç ka pasur më pak raste, 9 raste
LEEP conizim dhe 5 raste HTA.
 Muaji më i atakuar është muaji Maj dhe muaji Shtator.
 Nga studimi i kryer në lidhje me kancerin e qafës së mitrës, diagnostifikimin, trajtimin dhe
kujdesin infermieror me keqardhje konstatojmë se kanceri i qafës së mitrës është prezent në
vendin tonë.
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8. REKOMANDIM
Gjatë punimit u vërejte se ekzistojnë gra janë të rrezikuara dhe të cilat janë pak të informuara për
faktorët e rrezikut duke zbuluar kancerin në fazat e avancuara pasi që nuk ishin kontrolluar me
parë, me një nivel të ulët arsimor dhe kushte sociale e ekonomike të vështira.
Mamitë në të ardhmen duhet të marin pjesë në angazhimet për ngritjen profesionale në mënyrë
që të jenë të afta për edukimin e këshillimin e pacienteve, freskimin e njohurive mbi trajtimin e
pacienteve si në përdorimin e terapisë, këshilla për një jetë më të shëndetshme si dhe përballimin
sa më të lehtë të sëmundjes jo vetëm nga ana e pacienteve, por edhe nga ana e familjarëve,
kujdestarëve si dhe ekipit në përgjithësi.
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9. REZYME
Hyrje: Kanceri njihet si rritje e pakontrolluar e qelizave që prodhojnë një tumor ose
neoplazmë.Kemi lloje të shumta të kancerit,një prej tyre është edhe kanceri i qafes së mitres.
Qëllimi: qëllimi i këtij punimi ishte zgjerimi i njohurive tek femrat në lidhje me sëmundjen e
karcinomes së qafes së mitres. Të tregohet kujdesi infermieror apo të paraqitet roli i mamisë si
dhe, në veqanti objektive në studimin tonë, ishte hulumtimi i të dhënave të pacienteve për trajtimin
e kancerit të qafes së mitrës të kategorizuara sipas: moshës, stadeve të sëmundjës apo karcinomës,
vendbanimit etj.
Metodologjia:Hulumtimi është kuantitativ retrospektivë. Të dhënat e këtij punimi janë marrë në
Spitalin e Përgjitshëm Rajonal”Isa Grezda” në repartin e Gjinekologjisë dhe në Spitalin”European
Clinic Kosova” në Gjakovë për periudhen 2016-2018.
Diskutime:Në vendet e përparuara ku grate kryejnë rregullisht kontrollin e organeve të tyre
gjenitale me anë të PAP testeve të përsëritura ose ekzaminimeve të tjera, numri i vdekjeve nga ky
lloj kanceri në 20-30 vitet e fundit, është ulur më shumë se 70-75%. Edhe në vendin tonë ky lloj
kanceri është relativisht i shpeshtë dhe përmban më shumë se 6% të të gjitha rasteve të kancerit
tek gratë,duke u renditur në vendin e dytë,pas kancerit të gjirit.Si rregull takohet duke filluar nga
mosha 20 vjeq dhe mund të prek qdo moshë deri në pleqërinë e thellë,por është më i shpeshtë tek
gratë e moshës 35-50 vjeqare .Përpara moshës 20 vjeq takohet vetëm në raste tepër të rralla.
Përfundim: Mamitë në të ardhmen duhet të trajtohen gjegjësisht të marin pjesë në angazhimet për
ngritjen profesionale në mënyrë që të jenë të afta për trajtimin e pacienteve si në përdorimin e
terapisë, këshilla për një jetë më të shëndetshme si dhe përballimin sa më të lehtë të sëmundjes jo
vetëm nga ana e pacienteve, por edhe nga ana e familjarëve, kujdestarëve si dhe ekipit në
përgjithësi.
Fjalet kyqe: Karcinoma e qafes së mitres, kujdesi infermieror, skreningu.
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10.

SUMMARY

Introduction: Cancer is known as uncontrolled growth of cells that produce a tumor or neoplasm.
We have many types of cancer, one of which is cervical cancer.
Purpose: The purpose of this document was to increase women's knowledge of cervical cancer.
To show the nursing care or midwifery role, and in particular the purpose of our study, was the
research of patients' data for the treatment of cervical cancer categorized by age, stage of illness
or carcinoma, residence, etc.
Methodology: Research is quantitative retrospective. The data of this paper was taken at the
General Gymnasium Hospital "Isa Grezda" at the Gynecology Unit and at the "European Clinic
Kosova" Hospital in Gjakova for the period 2016-2018.
Discussions: In advanced countries where women regularly carry out control of their genital
organs through PAP repeat tests or other examinations, the number of deaths from this type of
cancer in the last 20 to 30 years has decreased by more than 70- 75%.Even in our country this type
of cancer is relatively common and contains more than 6% of all cases of cancer in women, ranking
second in post-breast cancer.As a rule, it starts at the age of 20 and can affect any age until deep
old age, but is more common among women aged 35-50. Prior to the age of 20, it meets only in
very rare cases.
Conclusion: Future midwives should be appropriately involved in vocational training
commitments in order to be able to treat patients as well as in the use of therapy, counseling for a
healthier life, and easier coping the disease not only on the part of the patients, but also on the part
of family members, guardians and the team in general.
Key words: Cervical carcinoma, nursing, screening.
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