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Abstrakti

Kanceri i gjirit është sëmundje heterogjene që përfshin një numër karakteristikash dhe
sjelljesh klinike të veçanta. Kanceri i gjirit shpesh është i shërueshëm, në veçanti nëse
diagnostifikohet në fazat e hershme të paraqitjes. Asnjë gji nuk është tipik. Gjinjët të njohur
edhe si gjëndra mamare janë të pranishme si te femrat ashtu edhe te meshkujt, por rëndom
rriten vetëm tek femrat. Kanceri gjirit është një patologji malinje mjaft e shpeshtë tek gratë
dhe rrallë herë dhe tek burrat që nga mortaliteti zë vendin e dytë të vdekshmërisë nga të
gjithë llojet e kancerit te gratë.
Qëllimi i këtij studimi është të paraqiten të dhënat lidhur me kujdesin infermieror te
pacientët me kancer apo neoplazi të gjirit, zgjerimi i njohurive dhe prezantimi i rastit të
studimit.
Rasti i marrë në studim ishte femër 54 vjeçare, e martuar dhe nënë e 3 fëmijëve. Me
shkollim të mesëm, ndërsa me profesion amvise. Pacientja ishte e shqetësuar për gjendjen e
saj dhe për ndryshimet që kishte në gjirin e saj sidomos pas diagnostifikimit me kancer të
gjirit. Nuk kishte informacion lidhur me sëmundjen dhe veprimet që duhet bërë gjatë
diagnostifikimit dhe trajtimit. Gjithashtu nuk kishte njohuri lidhur me modifikimin e stilit të
jetës. Pacientja është trajtuar dhe këshilluar lidhur me sëmundjen dhe rëndësin e ndryshimit
të stilit të jetës.
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Hyrje

Kanceri i gjirit është sëmundje heterogjene që përfshin një numër karakteristikash dhe
sjelljesh klinike të veçanta. Kanceri i gjirit shpesh është i shërueshëm, në veçanti nëse
diagnostifikohet në fazat e hershme të paraqitjes. Asnjë gji nuk është tipik. Gjinjët të njohur
edhe si gjëndra mamare janë të pranishme si te femrat ashtu edhe te meshkujt por rëndom
rriten vetëm tek femrat. Çfarë është normale për një grua nuk mund të jetë normale për një
grua tjetër. Shumica e grave thonë se gjinjët e tyre janë me kokrra apo të pabarabartë.
Mënyra se si duken dhe ndjehen gjinjët mund të ndikohen nga të paturit fëmijë, humbja
apo shtimi i peshës trupore dhe nga mosha.
Të jetosh me kancer të gjirit shpesh shkakton shqetësim, stres dhe ankth. Shqetësimi mund
të shfaqet në shumë mënyra, duke u vërejtur më e ndjeshme, irritohet me lehtësi, shfaqja e
problemeve me gjumin apo ndonjëherë edhe ndjenja e vetmisë.
Kanceri i gjirit është një patologji malinje mjaft e shpeshtë tek gratë dhe rrallë herë edhe tek
burrat që nga mortaliteti zë vendin e dytë nga të gjithë llojet e kancerit të gratë.Një në çdo
tre gra me kancer në Amerikë është me Ca të gjirit1.
Në fushën e gjërë të luftës kundër kancerit të gjirit informimi i personave në masë dhe
sidomos i grave në veçanti, është një ndër intervenimet më të rëndësishme. Tashmë është
evident fakti se informimi dhe sensibilizimi ka çuar në diagnostifikim të parakohshëm që
mund të rezultoj me shërimin në pjesën më të madhe të rasteve të kancerit të gjirit.

1

Harris JR, Lippman ME me bp.(2010) Diseases of the Breast, 4th edn. Philadelphia
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Kapitulli I – Karcinoma e gjirit
2.1

Gjiri, funksioni dhe mekanizmi i prodhimit të qumështit

Gjiri ose glandula mamare është një gjëndër e prodhimit te qumështit karakteristikë për të
gjitha femrat dhe paraqitet si rudimentare dhe jofunksionale tek meshkujt.
Është një organ dysh simetrik i vendosur në të dy anët e pjesës së përparme të kraharorit si
dy të ngritura në formën e disqeve konike me një zonë qendrore më të pigmentuar që është
areola mamare. Struktura mamare është e përbërë nga 15-20 lobe glandulare që në vete
ndahen në lobule më të vegjël në numër nëpërmjet indit konjuktiv në formën e shiritave që
njihen si ligament Cooper të cilët lidhin lëkurën me faciet apo fletët e indit lidhor që
mbulojnë muskujt pectoral poshtë gjirit2. E gjithë struktura lobulare përbën corpusin
glandular. Secili lobul drenon në ductuse të ndara ekskretore të cilët konvergojnë drejt
thithit të gjirit në një apo disa ductuse kryesore. Përreth thithit të gjirit shihet një zonë
cirkulare e pigmentuar që quhet areola e cila si rezultat i gjëndrave sebace që përmban, e
njomë thithin gjatë ushqyerjes së femijës.
Vaskularizimi i gjirit sigurohet nga enët
aksilare, interkostale dhe toracike interne.
Inervimi sigurohet nga degë të nervave
interkostale

4-5-6.

Glandulat

mame

përmbajnë dhe ind dhjamor në sasi të
ndryshme në varësi të strukturës mamare
dhe moshës. Indi dhjamor kryesisht është i
vendosur në hapsirën retromamare dhe në nivel

Fig. 1. Struktura e gjirit3

subcutan.3
Gjinjët e femrave (mammae) formohen prej indeve gjëndërore, dhjamore dhe lidhëse. Indi
gjëndëror përbëhet prej vrigujve gjëndëror (lobuli) dhe kanaleve qumështore (ductuli). Pas

2
3

Sylejmani S. Sëmundjet e gjirit, Orbis, Prizren,2009.
Ylli A , Lakrori J me bp.Gruaja dhe kanceri i gjirit, ISHP-Tiranë, 2016
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lindjes së një fëmije, në vriguj formohet qumështi i nënës. Kur i jepet gji foshnjës,
qumështi rrjedh nëpër kanalet e qumështit drejt thithit (mamilla)4.
Kanceri i gjirit mund të paraqitet si në kanalet e qumështit, ashtu dhe në vrigujt (lobulët).
Mënyra se si duken dhe ndjehen gjinjët mund të ndikohen nga gjidhënja, pesha, mosha.
Gjiri i një gruaje është i përbërë nga tri pjesë kryesore:
•

Gjëndrat që prodhojnë qumësht apo gjëndrat e qumështit (lobulet ose alveolat);

•

kanalet ku kalon qumështi (duktuset) të cilat lidhin gjëndrat e qumështit;

•

dhe thithi i gjirit.

Indi lidhor i lidh dhe mban së bashku dhe përbëhet nga indi fijëzor/ fibror dhe indi yndyror.
Shumica e kancereve fillojnë në kanalet (dukt) disa në gjëndrat(lobulet) dhe pjesa tjetër në
indet e tjera.
Enët limfatike janë të ngjashme me enët e gjakut por në enët limfatike rrjedh limfa. Limfa
është një lëng i qartë që mban produktet e mbeturinave të indeve dhe qelizat e sistemit
imunitar (mbrojtës). Shumë nga enët e sistemit limfatik të gjirit të çojnë në nyjet limfatike
të sqetullës. Disa të çojnë në nyjet limfatike mbi klavikul dhe të tjerat të çojnë për në nyjet
e brendshme të gjëndrës mamare të cilat janë pranë sternumit. Qelizat e kancerit mund të
hyjnë në enët limfatike dhe të përhapen përmes këtyre enëve të arrijnë deri te nyjet
limfatike. Qelizat e kancerit mund të hyjnë gjithashtu në enët e gjakut dhe të përhapen
përmes sistemit të qarkullimit të gjakut në pjesë të tjera të trupit 5. Nyjet limfatike janë të
vogla në formë të fasules, janë grumbullime të qelizave të sistemit imunitar të rëndësishme
për të luftuar kundër infeksioneve. Kur qelizat e kancerit të gjirit kanë arritur në nyjet
limfatike të sqetullës, ato mund të vazhdojnë të rriten, shpesh duke shkaktuar ënjtje apo
gungëzim të nyjeve limfatike të sqetullës apo kudo ku ato gjenden. Nëse qelizat e kancerit
të gjirit janë përhapur në nyjet limfatike të sqetullës, kjo tregon se është e mundshme që
qelizat e kancerit të gjirit të përhapen edhe në organet e tjera të trupit6.
4

Berek J. Gjinekologjia e Berek dhe Novak , 2014, Përkthyer nga grup autorësh
Dixon JM , Sainsbury JRC me bp. (2006) Breast cancer: treatment of elderly patients and uncommon
conditions
6
Cancer control. Knowledge into action. WHO guide for efective programmes. 2006
5

4

Për të marrë foshnja qumështin, ky i fundit duhet duhet të lirohet nga lobuset.
Ja se si ndodh: foshnja thith gjirin, ndjesia në thithin e gjirit shkakton një stimul në tru
(hipotalamus), i cili mundëson që hipofiza (gjëndër endokrine) të lirojë oksitocinën dhe
prolaktinën në gjak.
Kur oksitocina dhe prolaktina arrijnë në gji, shkakton kontraktimin e muskujve të vegjël
rreth lubuleve të mbushur me qumësht, të cilët duke u shtrydhur çlirojnë qumështin.
Qumështi lëviz përgjatë duktuseve në aureolë7. Kur foshnja ushqehet, ai tërheq qumështin
nga duktuset brenda në gojën e tij.8

Fig.2. Skema e prerjes tërthore e gjëndrës
mamale (gjirit)8:
1. Muri i kafazit të kraharorit;
2. Muskujt pektoralë;
3. Lobulet;
4. Thithi;
5. Aureola;
6. Duktusi i qumështit;
7. Indi dhjamor;
8. Lëkura.

2.2 Kanceri i gjirit
Kanceri i gjirit zhvillohet nga qelizat e vetë gjirit, kur qelizat në një pjesë të gjirit bëhen
anormale (atipike) dhe fillojnë të rriten dhe të përhapen jashtë kontrollit. Kanceri i gjirit
është një patologji malinje mjaft e shpeshtë tek gratë që zë vendin e dytë të vdekshmërisë
nga të gjithë llojet e kancerit të gratë. Një në çdo tre gra me kancer në Amerikë është me Ca
të gjirit. Te meshkujt mund të zhvillohet kanceri i gjirit, por te femrat kanceri i gjirit ka
mundësi të zhvillohet 100 herë më shumë se sa te meshkujt. Kanceri i gjirit është 400 herë
më shpesh në gratë që janë 50 vjeç, në krahasim me ato që janë 20 vjeç. Kjo patologji prek

7

Howell A, Cuzich J me bp.ATAC Trialists’ Group. Results of the ATAC, 2005

8

https://en.m.wikipedia.org/wiki/Breast
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rreth 10% të grave në botë. 9
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.
Pra, kanceri i gjirit zhvillohet më shumë te gratë (99%) sesa te burrat (1%); te gratë e
moshuara zhvillohet më shumë; gati 80% e kancereve të gjirit janë verifikuar në gratë mbi
moshën 50 vjeç; 20 deri 30% të grave me kancer të gjirit kanë një anëtar të familjes me
këtë sëmundje10.

2.3 Përhapja e kancerit të gjirit
Bazuar në të dhënat e Agjencisë Ndërkombëtare për Kërkimet mbi Kancerin në Botë
(GLOBOCAN), kanceri i gjirit ka incidencën më të lartë ndër llojet e kancerit që prekin
gratë kudo në botë. Pjesa më e madhe e vdekjeve nga kanceri i gjirit ndodh në vendet me të
ardhura të ulëta e mesatare, ku shumica e grave me kancer gjiri diagnostifikohen në faza të
vonshme.
Kanceri i gjirit është kanceri i dytë më i zakonshëm i diagnostifikuar te gratë,mbas kancerit
të lëkurës. Një grua që jeton deri në moshën 80 vjeçare ka mundësi të preket nga kanceri i
gjirit në raportin 1 në 8 gra, përderisa ajo rreth të tridhjetave ka mundësi të preket nga
kanceri i gjirit në raportin 1 me 233 gra11.
Njohja e tipeve të kancerit të gjirit është e rëndësishme për të kuptuar mundësitë e trajtimit.
Pra, shumica e kancereve fillojnë në kanalet (dukt), disa në gjendrat (lobulet) dhe pjesa
tjetër në indet e tjera.
Ka dy tipe kryesore të kancerit të gjirit:
-

Kanceri i gjirit jo-invaziv (jopërhapës)

-

Kanceri i gjirit invaziv (përhapës)

9

Diaz LK, Cryns VL me bp. (2007) Triple negative breast carcinoma and the basal phenotype: from
expression profiling to clinical practice. Advances in Anatomic Pathology
10
Berek J. Gjinekologjia e Berek dhe Novak, 2014, Përkthyer nga grup autorësh
11
Piccart-Gebhart MJ, Procter M me bp. (2005) Trastuzumab after adjuvant chemotherapy in HER2-positive
breast cancer. New England Journal of Medicine
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Kanceri i gjirit jo-invaziv
Kancer jo-invaziv kemi kur Kanceri i Gjirit nuk është përhapur nga vendi se ku ka filluar ai
në gji (zakonisht është kanali i qumështit), gjithashtu quhet edhe karcinoma in situ. Ka dy
tipe të karcinomave in situ, ku njëri prej tyre nuk është një kancer i vërtetë.
Karcinoma lobulare apo gjëndrore in situ (LCIS); e quajtur edhe neoplazia lobulare/
gjëndrore; është një gjendje në të cilën qelizat anormale gjenden brenda gjëndrës së gjirit.
Pavarësisht nga emri i saj, LCIS nuk konsiderohet si një kancer i vërtetë. Por, kjo është një
shenjë paralajmëruese se rreziku që ka një grua për të patur kancer të gjirit (në secilin gji)
është i rritur12.
Karcinoma tubulare/duktale in situ (DCIS) është një kancer jo-invaziv që gjendet në
duktuset (kanalet) e qumështit të gjirit dhe nuk është përhapur jashtë tyre. Megjithatë, disa
raste të DCIS nëse mbeten të pa trajtuara do të ndryshojnë përfundimisht në kancere
invazive të gjirit. Meqenëse nuk është e njohur se cilat raste të karcinomës do të
ndryshojnë, rekomandohet që heqja kirurgjikale e tumorit zakonisht të pasohet nga terapia e
rrezatimit.

Kanceri i gjirit invaziv
Kanceri i gjirit që është përhapur nga vendi i gjirit ku ka filluar në indet e afërta quhet
kancer invaziv (ose infiltrues, përhapës) i gjirit. Rreth 70% - 75% të të gjithë kancereve të
gjirit, janë kancere invazive. Ka disa tipe të karcinomave invazive por format më të
shpeshta janë13:
Karcinoma tubulare/duktale invazive (IDC) është lloji më i zakonshëm i kancerit të gjirit.
Ky lloj kanceri i cili fillon në një kanal të qumështit, dëmton muret e kanalit (duktit) dhe
përhapet në indet përreth. Ai mund të jetë përhapur në nyjet limfatike, ose në pjesë të
largëta të trupit. Shumica e kancereve invazive të gjirit pra rreth 80% janë të këtij tipi.
Karcinoma lobulare/gjëndrore invasive (ILC) është kanceri që ka filluar dhe është përhapur
nga një gjëndër e gjirit në indet përreth. Ashtu si Karcinoma tubulare/duktale invazive
(IDC), ai mund të jetë përhapur në nyjet limfatike, ose në pjesë të tjera të trupit. Rreth
10% - 15% e kancereve invazive të gjirit janë të këtij tipi. Përveç Karcinomës
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tubulare/duktale invazive dhe Karcinomës lobulare invasive, ka

disa tipe të tjera të

kancereve invazive të gjirit, por më pak të zakonshme, për shëmbull si: Kanceri Inflamator
i Gjirit (IBC), Karcinoma Medullare, Karcinoma Metaplastike, etj14.

2.4 Stadet
Stadet e kancerit përdoren për të ndihmuar për të marë vendime në lidhje me trajtim.
Ndarja në stade është përdorur edhe për të bërë parashikime në lidhje me faktin se sa do të
i përgjigjet trajtimit.
Stadet e kancerit të gjirit varen nga madhësia e tumorit, përhapja e tij dhe prezenca në
ndonjë pjesë tjetër.
Stadet janë përcaktuar nga informacioni i mbledhur nga rezultatet e ekzaminimeve fizike,
biopsia, testeve imazherike (stadet klinike), dhe nga rezultatet kirugjike (stadi patologjik).
Gjithashtu mund të bëhen edhe analizat e gjakut.15

Fig. 3. Stadet e kancerit të gjirit15
Stadet16
Ka pesë stade kryesore të kancerit të gjirit:
-

Stadi 0 - kanceri nuk është përhapur përtej kanalit apo duktusit të gjirit. Kemi
Karcinomën tubulare/ duktale in situ (DCIS) ose jo të përhapur.

-

Stadi I - Kanceri është 2 cm ose më pak por nuk gjendet në nyjet limfatike të
sqetullës apo jashtë gjirit.

14
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-

Stadi II ndahet më tej në nënkategori :II/A:II/B
o 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
gjëndrave të qumështit, ose kanceri është mes 2 dhe 5 cm dhe nuk është
gjetur në nyjet limfatike.
o 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
gjëndrave të qumështit, ose tumori është 5 cm apo pak më shumë dhe nuk
është gjetur në nyjet limfatike17.

-

Stadi III më tej në nënkategori: III/A;III/B,III/C
o Stadi III A – kanceri është 5 cm ose pak më shumë dhe preken 4 deri 9 nyje
limfatike të sqetullës apo në nyjet limfatike të brendshme të gjëndrave 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 gjëndrave
të qumështit.
o 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 gjëndrave të qumështit
o 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 brendshme të gjëndrave të qumështit, ose
kanceri ka prekur edhe nyjet limfatike nën klavikulë ose mbi klavikulë18.

-

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.

Fazat nga stadi O në stadin III A janë konsideruar në përgjithësi si forma "të hershme" të
kancerit të gjirit. Ndërsa fazat III B dhe III C mund të quhen faza "të vonuara"; dhe stadi IV
është stad i “avancuar".

17
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Etiologjia e kancerit të gjirit
Kanceri i gjirit rrallë paraqitet para moshës 20 vjeçare, kurse shpeshtësia gradualisht rritet,
dhe më i shpeshti është midis moshës 55 dhe 70 vjeçare. Rreziku nga kanceri i gjirit rritet te
ato gra të cilat menstruacionin e parë e kanë pasur para moshës 12 vjeçare, të cilat kanë
pasur menopauzën pas moshës 50 vjeçare, të cilat nuk kanë lindur, ose kanë lindur pas
moshës 30 vjeçare, në të cilat biopsia e gjirit ka rezultuar me hiperplazion epitelial me atipi
të epitelit, të cilat janë operuar për shkak të kancerit të njërit gji (paraqitja e sigurt e kancerit
në gjirin tjetër është rreth 60% ), kur ka një anamnezë familjare pozitive dhe me përdorimin
e terapisë hormonale19. Më pak se 1% e rasteve me kancer gjiri shfaqet te gratë në moshë
më të re se 25 vjeç. Megjithatë, pas moshës 30 vjeç vihet re një rritje më e madhe në
incidencën e kancerit të gjirit. Me përjashtim ngecje ndërmjet moshës 45 dhe 50 vjeç,
incidenca e kësaj patologjie rritet në përpjestim me moshën.

2.5 Faktorët e rrezikut
Ekzistojnë disa faktorë që shtojnë rrezikun nga kanceri i gjirit. Faktorët më të rëndësishëm
të rrezikut, për fat të keq, nuk mund të ndikohen dot20. Këtu hyjnë:
-

Mosha: sa më e moshuar të jetë një grua, aq më i lartë është rreziku nga kanceri i
gjirit. Mosha më e prekur nga kjo sëmundje është mosha mbi 50 vjet. Mirëpo vlen
të cekët se në mosha më të reja karcinoma ka gjasa të jetë më agresive sesa tek
moshat më të shtyera.

-

Anamneza pozitive familjare: kanceri i gjirit përfshinë 15% të femrave me histori
familjare të kësaj sëmundjeje, përafërsisht mbi 85% të grave me kancer të gjirit
kanë anamnezë familjare negative. Në rast se nëna apo motra e një gruaje ka kancer
gjiri unilateral përpara menopauzës, risku për zhvillimin e sëmundjes gjatë jetës së
saj i përafrohet 30%, ndërkohë që një grua, nëna ose motra e së cilës ka kancer gjiri
përpara menopauzës te të dy gjinjët, ka të paktën një rrezik gjatë jetës prej 40-50%.
Incidenca e lartë në këtë grup grash i kushtohet onkogjenit të trashëguar.

-

Metabolizmi hormonal natyror: rreziku nga kanceri i gjirit është paksa më i shtuar
tek femrat të cilat menstruacionin e tyre të parë e kanë pasur qysh përpara moshës

19
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12-vjeçare, pastaj tek ato që menstruacionin e tyre të fundit e kanë pasur pas moshës
55 -vjeçare, tek ato që s’kanë lindur fare fëmijë ose që fëmijën e tyre të parë e kanë
lindur vetëm pas moshës 30-vjeçare.
Edhe mënyra e jetesës luan një rol tek rreziku nga kanceri. Faktorët vijues mund ta shtojnë
paksa rrezikun nga kanceri mirëpo që mund të kontrollohen21:
-

Mbipesha/obeziteti-rritja e peshës trupore te gratë sidomos pas menopauzës, e rrit
rrezikun nga kanceri i gjirit. Ovaret prodhojnë sasi më të madhe të estrogjeneve,
kështu që rritja e peshës trupore pas menopauzës e rrit nivelin e estrogjenit si dhe
rrezikun për kancer të gjirit. Mbajtja e peshës normale trupore sidomos pas
menopauzes, e ulë rrezikun nga kanceri i gjirit.

-

Gjidhënja- më e gjatë se 12 muaj e redukton rrezikun nga kanceri i gjirit, sepse gjatë
gjidhënies niveli i estrogjenit është i ulët.

-

Konsumimi i tepruar i alkoolit-përdorimi i alkoolit më tepër se 1 gotë në ditë e rrit
rrezikun nga kanceri i gjirit.

-

Terapia me hormone të zëvendësuara (ose Endokrinoterapia) për trajtimin e
çrregullimeve klimakterike pas menopauzës.

-

Marrja e kontraceptivëve (kontracepsioni hormonal) – përdorimi i terapisë
kontraceptive sipas disa studimeve shkakton rritje të lehtë të rrezikut nga kanceri i
gjirit.

-

Lindja pas moshës 30 vjeçare e rrit rrezikun për kancer të gjirit.

-

Duhanpirja

-

Të ushqyerit e pashëndetshëm, tejet i yndyrshëm

-

Mungesa e lëvizjes etj.

Incidenca
Në një vit nga kanceri i gjirit në Zvicër sëmuren afro 5000 gra dhe 35 burra. Kanceri i gjirit
është lloji më i shpeshtë i kancerit tek femrat: një e treta e të gjitha pacienteve me kancer
vuajnë nga kanceri i gjirit22. Rreziku nga kanceri i gjirit shtohet dukshëm pas moshës 50vjeçare, gjithsesi mund të preken edhe femrat më të reja: 20 % e të gjitha pacienteve janë
nën 50 vjeç.

21
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Simptomat

2.6

Kanceri i gjirit mund ta dëshmojë praninë e vet përmes simptomave të ndryshme:
-

Gungave (nyjeve) të forta ose të ashpra në gji ose në nënsqetull

-

Ndryshime në lëkurë, si përskuqja ose «Lëvorja e portokallit»

-

Rrjedhja (kullimi) i thithit

-

Tërheqja ose shtrembërimi i lëkurës ose i thithit

Simptoma të paraqitura të tilla që nga vetëkontrolli duhen kontrolluar vazhdimisht nga
personeli mjekësor e deri te mjekët e specializuar. Femrat e prekura më së shpeshti e
zbulojnë vetë ndonjë nyjë (gungë) në gji edhe pse shqetësimet ndonjëherë nuk kanë të bëjnë
me kancerin23.

Kapitulli II – Skriningu te karcinoma e gjirit
2.7 Skriningu
Për diagnostifikimin e kancerit në gji në radhë të parë zbatohen dy veprime: mamografia
(radiografia e gjirit) dhe biopsia (marrja e një prove të indit).
Në rastin e mamografisë, rëntgenit do t’i nënshtrohen të dy gjinjtë; pamjet (incizimet) do të
njoftojnë lidhur me llojin, vendosjen dhe madhësinë e ndryshimit eventual. Në rastin e
biopsisë, përmes një gjilpëre ose një instrumenti shpues pipëzor, personeli do të marrë prej
nyjave (gungave) të dyshimta inde për provë, të cilat në vazhdim do të kontrollohen nën
mikroskop për prani të qelizave kanceroze24. Nganjëherë gjinjtë dhe organet e brendshme
ekzaminohen edhe me ultratingull.
Për të konstatuar se sa shumë do të jetë përhapur tashmë tumori në organizëm, sipas
rrethanave, ka nevojë për ekzaminime të tjera plotësuese p.sh. tomografia, rezonanca
magnetike (MRT/MRI) ose scintigrafia e kockave.
Ekzaminimi i gjirit ndahet në ekzaminimin:
-

Klinik në të cilin hyn Inspekcioni dhe Palpacioni,
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-

Laboratorik, Punkcioni citologjik i nyjës dhe biopsia operative,

-

Radiologjik në të cilin hyn Sonografia e gjirit,Mamografia dhe eventualisht
Galaktografia, Rëntgenografia e mushkërive dhe e kockave, Scintigrafia që
shërbejnë për zbulimin e metastazave të largëta etj.

2.7.1 Inspeksioni
Inspeksioni është i rëndësishëm nga aspekti klinik i diagnostifikimit. Me këtë rast të
sëmuren e inspektojmë në tërësi, e në veçanti gjirin e sëmurë. Gjatë inspeksionit gruaja
duhet të qëndrojë drejt, e zhveshur deri në bel dhe trupi duhet të jetë i lirë. Vëmendja jonë
duhet të drejtohet në madhësinë, formën dhe simetrinë e gjinjëve dhe të majeve të tyre, në
ngjyrën e lëkurës si dhe në rrjeten e vizatimit nënlëkurorë të vazave të gjakut. Inspeksioni
duhet të bëhet edhe gjatë ndryshimit të pozitës së duarve të pacientës (me duar të lëshuara
dhe të ngritura). Inspeksioni duhet të bëhet edhe në pozitën e shtrirë. Ndonjëherë ndodh që
të vërehen ndryshime në gji, varësisht nga pozita e pacientes. Në stadet fillestare të
zhvillimit të sëmundjes gjatë inspeksionit nuk vërehen ndryshime25. Maja e gjirit e
kontrahuar si dhe deformimi i gjirit, mund të na udhëzojnë në ndryshime që kanë lidhje me
kancerin e gjirit por shpesh ndyshimet e tilla janë pasojë e ndryshimeve fibriotike,
degjenerative të gjirit. Në veçanti është i dyshimtë ndryshimi në kualitetin e lëkurës së
gjirit, e cila merr pamjen e lëvores së portokallit (Peau d’orange). Ky ndryshim vërehet më
mirë nëse mblidhet lëkura në mes dy gishtërinjëve26.

2.7.2 Palpacioni
Palpacioni është ndër format kyqe të ekzaminimit. Kryhet me shuplakë të hapur me lëvizje
në formë rrethi në gji. Pas palpimit të tillë të përgjithësuar është e nevojshme që gjiri të
palpohet me gishtërinjët e të dy duarve në pozitën e krysur lehtë përpara. Gjatë vizitës së
tillë muskulatura duhet të jetë e lirë. Veprimi i njejtë përsëritet edhe në pozitën e shtrirë dhe
në pozitën me duar të ngritura mbi kokë sepse disa nga ndryshimet mund të vërehen në
pozitë të caktuar. Me palpacion përcaktohet madhësia, forma, sipërfaqja, konzistenca,
25
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kufizimi me strukturat e tjera, ndjeshmëria dhe lokalizimi i tumorit në gji. Nëse pacientja
vetë e ka vërejtur ndryshimin, në ato raste kërkohet nga ajo që vetë ta përcaktojë
lokalizimin e formacionit27. Në raste të tilla, ekzaminimin e fillojmë me gjirin e shëndoshë.
Lokalizimi i formacionit përcaktohet sipas kuadrantëve të gjirit, prandaj palpacioni bëhet
sipas rregullës së akrepave të orës. Përcaktohet lëvizshmëria e tumorit në raport me bazën,
fasciet dhe lëkurën. Ekzaminimin e gjirit e plotësojmë me përcaktimin e statusit nodal të
gjëndrave aksillare, subklavikulare, cervikale dhe paramamilare sipas renditjes.

2.7.3 Sonografia e gjirit
Sonografia e gjirit (ekografia apo ultrazëri i gjirit) sot është metoda komplementare më e
shpeshta për ekzaminimin plotësues të gjirit. Përparsia e ultrazërit para metodave tjera është
se mund të dalloj qartë tumefaktet, ato cistike prej ndyshimeve tjera solide (tumorët) dhe
ndyshimeve fibrocistike. Duke marur parasysh atë që saktësia e ultrazërit në zbulimin e
tumorit të gjirit më të vogël se 1 cm është rreth 82% kurse saktësia e mamografisë 92%,
preferohet që të plotësohen dhe kombinohen këto metodat, sepse atëherë saktësia
diagnostike është rreth 98%. Rekomandohet për ato femra që kanё gji tё dendur, kanë
dёmtim qё nuk interpretohet qartё me anё tё mamografisё, kanё mbushje tё gjirit me silikon
dhe vetёm pak ind mund tё pёrfshihet nё mamografi si dhe ato që nuk mund tё ekspozohen
ndaj rrezeve X (shtatzëna).

2.7.4 Mamografia
Mamografia sot është metoda radiologjike bazë e shiqimit të gjirit, kurse perfshinë
fotografimin rëntgenologjik të gjirit në projekcione. Tomografia e kompjuterizuar (CT) e
gjirit dhe rezonanca e kompjuterizuar (MRI) nuk aplikohet në praktikën e përditshme.
Vlera e vërtet e mamografisë është në zbulimin e hershëm të kancerit të gjirit para se tumori
të mund të palpohet, posaçërisht në zbulimin e mikrokalcifikatëve patologjike, dhe për këtë
saktësia diagnostike është më e madhe28. Mamografia mund të kryhet në çdo kohë, por do
të ishte më e përshtatshme që të zgjidhej momenti kur gjinjët nuk janë të fryrë apo të
dhimbshëm si disa ditë pas menstruacioneve.
27
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Nuk duhet ndonjë parapërgatitje e veçantë për të bërë mamografinë. Kur gratë shkojnë për
mamografi, është mirë të veshin bluza me fund ose pantallona, në mënyrë që të lehtësojnë
procedurat e ekzaminimit të gjirit. Rezultati i mamografisë zakonisht meret më pas.
Personat që kanë kryer mamografi më parë, këshillohet të kenë filmat e tyre me vete për t’i
lejuar mjekut të bëjë krahasimin. Nëse mamografia është normale, duhet vazhduar bërja e
saj sipas intervaleve kohore të rekomanduara. Kanceri i gjirit mund të shfaqet në çdo kohë,
madje edhe nga një mamografi tek tjetra prandaj mamografia duhet bërë në mënyrë të
vazhdueshme dhe jo vetëm një herë.
Nëse mamografia është e parregullt nuk do të thotë gjithmonë se ka kancer. Për këtë duhet
të bëhen teste shtesë dhe kontrolli nga një specialist i gjirit apo një kirurg.

2.7.5 Scintigrafia
Scintigrafia është ekzaminim me izotope radioaktive kurse mund të aplikohet si metodë
plotësuese te rezultati i mamografisë së dyshimtë29. Zakonisht aplikohet për të verifikuar
prezencën e ndryshimeve metastatike në sistemin kockor.

2.7.6 Galaktografia
Galaktografia është një procedurë diagnostike mamografike ku përafërsisht 1 ml kontrast
injektohet nëpërmjet një kanuleje të futur në hyrjen duktale të areolës. Galaktografia do të
thotë paraqitje rëntgenografike e kanaleve përques me kontrast të tretshëm në ujë. Kryhet te
pacientët te të cilët nga thimthi iu del gjak, sekrecione spontane përmes thimthit dhe te
kanalët duktale të mbyllura.

2.7.7 Pneumocistografia
Pneumocistografia do të thotë paraqitja me rëntgen të cistave të gjirit duke aspiruar më parë
përmbajtjen e cistës me injektimin e ajrit në cistë. Kjo metodë në ditët e sotme më nuk
përdoret, sepse kemi hulumtime më të sigurta, sonografinë (ultrazërin) e gjirit.
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2.7.8 Analiza citologjike
Analiza citologjike bëhet përmes aspirimi të indit me gjilpërë të hollë apo marrja e indit me
gjilpërë të posaçme fitohet material për analizë citologjike. Saktësia e analizës citologjike
sillet 85 deri 90%.Për tumefaktët që nuk palpohen dhe për grumbullimet e
mikrokalcifikateve është e detyrueshme mamografia-stereotaksike apo kryerja e punktimit
të cistës.30

2.7.9 Biopsia operative
Biopsia operative është procedurë e marrjes së indit për analizë histologjike. Diagnoza
përfundimtare e kancerit të gjirit dhe vendimi për intervenimin operativ adekuat si rregull
bazohet në rezultatin histologjik.
Egzistojne tri lloje të biopsive:
-

Biopsia aspirative

-

Biopsia me gjilpërë

-

Biopsia kirurgjikale

2.8 Parandalimi dhe zbulimi i hershëm
Parandalimi i kancerit në gji për fat të keq është i pamundur. Mirëpo femrat mund të
kontribuojnë që rrezikimin nga kanceri i gjirit ta mbajnë mundësisht në nivel të ulët në
mënyrën si vijon:
-

të shmangin mbipeshën

-

të mos pinë duhan

-

të reduktojnë konsumimin e alkoolit

-

të kenë kujdes për ushqim të shëndetshëm e të baraspeshuar

-

të kujdesen për lëvizje të mjaftueshme

-

t’i japin gji foshnjës sa më gjatë

-

të jenë të rezervuara ndaj preparateve hormon- substitucionale dhe të këshillohen
me mjeken/mjekun.

Për zbulimin e hershëm të rrezikut nga kanceri preferohen dy masa: vetëkontrollimi i
30
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rregullt mujor i gjinjëve dhe ekzaminimet e rregullta mamografike. Këto të fundit u
rekomandohen femrave pas moshës 50-vjeçare. Tek femrat që janë me rrezik të shtuar nga
kanceri i gjirit për shkak të anamnezës familjare pozitive, predispozitave trashëgimore,
mamografitë mund të jenë të arsyeshme qysh përpara moshës 50-vjeçare31.
Për zbulimin e kancerit të gjirit ekzistojnë disa mënyra kontrolli për gjirin si:
1. Vetëkontrolli mujor i gjirit - është një veprim shumë i thjeshtë që çdo femër mund
ta bëjë pa shumë mundim; me lëvizje rrotulluese me dorë kontrollohen me rradhë
gjinjtë, deri në pjesën e sipërme të kraharorit dhe sqetullat. Vetëkontrolli i gjirit
rekomandohet të bëhet 1 herë në muaj që nga mosha 20 vjeç. Periudha më e
përshtatshme është disa ditë pas menstruacioneve. Mjaft raste të kancerit të gjirit
janë zbuluar nga vetë gratë. Një femër duhet ta kthejë në rregull kontrollin mujor të
gjirit.
2. Ekzaminimi klinik i gjirit nga një personel shëndetësor - është një kontroll i gjirit i
kryer nga një personel mjekësor i trajnuar, i cili mund të kapë kancerin në stade të
hershme. Ekzaminim klinik i gjinjëve rekomandohet të bëhet 1 herë në vit ose së
paku çdo 2 vjet.
3. Mamografia
4. Eko e gjirit

2.9 Trajtimi
Lloj i trajtimit që do të zbatohet varet nga faktorë të ndryshëm në mes tjerash, nga lloji i
tumorit, stadit dhe moshës. Varësisht nga rrethanat, pacientët përpara menopauzës kanë
nevojë për një tjetër trajtim nga ato pas menopauzës.
Pothuajse të gjitha femrat me kancer të gjirit operohen. Në ditët tona tumori shpesh mund
të hiqet, pa qenë nevoja që të zvogëlohet gjiri (operacioni gji-ruajtës). Pas ndërhyrjes, te
shumë nga pacientet pason një rrezatim i gjirit dhe/ose një kimioterapi. Nganjëherë një
kimioterapi është e arsyeshme qysh përpara operacionit32.
Hormoni gjinor femëror estrogjeni, te shumë tumore gjinjësh nxit rritjen e tyre. Këta

31
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Nurses. London
32
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tumorë përcaktohen si tumorë receptoro-pozitivë. Femrat e prekura trajtohen me terapi
antihormonale që frenojnë ndikimin e estrogjenit dhe ulin në këtë mënyrë rrezikun që pas
një terapie kundërkanceroze të vijë deri tek rikthimi i sëmundjes.
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 " varet nga rasti individual dhe
preferencat personale.
Ekzistojnë pesë lloje kryesore të trajtimit të kancerit të gjirit:
-

kirurgjia,

-

terapia me rrezatim,

-

kimioterapia,

-

terapia hormonale dhe

-

terapia e targetuar (shënjuar).

Plani i trajtimit do të bazohet poashtu në llojin dhe stadin e kancerit, nëse kanceri është
HER2 – pozitiv ose receptor hormon pozitiv, historinë mjekësore dhe shëndetin e
përgjithshëm.
Tek pothuajse një e katërta e pacienteve me kancer të gjirit qelizat kanceroze bartin në
sipërfaqe të ashtuquajturit receptorë HER233. Këta receptorë mund të bllokohen përmes një
medikamenti special, i ashtuquajturi antitrup monoklonal, përmes të cilit frenohet rritja e
tumorit (terapia imunizuese, terapia antitrup).

Trajtimet për kancer janë të grupuara në dy kategori:
1. terapi lokale
2. terapi sistemike.
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 saj. Shembuj të
terapisë lokale janë kirurgjia dhe terapia me rrezatimin.
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. Barnat 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).
33
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Terapia lokale

Terapia sistemike

kirurgjia

kimioterapia

terapia me rrezatimin

terapia hormonale
terapia e targetuar

2.9.1 Trajtimi kirurgjik
Shumica e grave do të duhet të kryejnë operacionin, por edhe një apo më shumë lloje të
tjera të trajtimit. Kirurgjia është një trajtim apo terapi lokale që heq masën kanceroze. Ka
dy tipe kryesore kirurgjie për kancerin e gjirit34:
-

Kirurgji me ruajtje të gjirit apo konservative (mastektomi e pjesëshme/heqje e
pjesëshme e gjirit)

-

Mastektomia – Heqja totale e gjirit

Kirurgjia me ruajtje të gjirit apo konservative – është një operacion që heq masën
kanceroze së bashku me një sasi të vogël të indeve normale përreth. Nëse nuk gjenden
qeliza kancerogjene në indet përreth quhet me buzë të pastërta. Qëllimi është për të
shpëtuar apo për të ruajtur sa më shumë ind gjiri të jetë e mundur gjatë heqjes totale të
masës kanceroze. Shpesh, nyjet limfatike/limfonodulat të sqetullës hiqen njëkohësisht.
Kirurgjia me ruajtje të gjirit pothuajse ndiqet gjithmonë nga terapia me rrezatim për të
ndihmuar në shkatërrimin e qelizave kanceroze të mbetura.
Zakonisht gratë me një masë të vogël kanceroze të gjirit të cilat janë në gjendje apo kanë
mundësi të bëjnë terapi me rrezatim mund të zgjedhin kirurgjinë me ruajtje të gjirit.
Problemet e mundshme - Efektet anësore nga kirurgjia me ruajtje të gjirit janë të
mundshme. Efektet anësore mund të përfshijnë ënjtje të përkohshme, dhimbje, rritje të
ndjeshmërisë. Ndërsa infeksioni i plagës, shërimi i vonuar, reaksion nga anestezia apo dhe
hemorragji e shtuar edhe pse te rralla, ato janë të mundshme. Ndonjëherë, nëse ndërhyrja
kirurgjikale e parë ka dështuar për të hequr të gjithë masën kanceroze, është e nevojshme
një ndërhyrje kirurgjikale e dytë.
Mastektomia – Heqja e gjirit – është një ndërhyrje kirurgjikale që heq të gjithë gjirin për
të trajtuar në mënyrën e duhur kancerin e gjirit. Ka dy tipe kryesore të Mastektomisë35:
34
35
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mbi të dhe thithin e gjirit, por nuk hiqen nyjet limfatike/limfonodulet e sqetullës.
-

Mastektomia radikale e modifikuar – heq gjithë gjirin, lëkurën mbi të, thithin e
gjirit, dhe shumicën ose të gjitha nyjet limfatike/limfonodulave të sqetullës.36

Fig. 4. Mastektomia totale e gjirit36
Problememt e mundshme – Rreziqet me mastektomi janë të njëjta si në çdo ndërhyrje
kirurgjikale të madhe duke përfshirë infeksionet, problemet me shërimin e plagës,
hemoragji e pazakonshme dhe rrezik për trombozë. Rreziqet nga anestezia e përgjithshme
janë më të larta se sa me anestezi lokale, por ato janë ende shumë të ulta. Mastektomia, me
heqjen e nyjeve limfatike të sqetullës mund të rezultojë me mpirje të krahut dhe të
sqetullës, me lëvizje të kufizuara të krahut ose shpatullës dhe ënjtje krahu (limfedema) të
anës së operuar37.
Heqja e nyjeve/gëndrave limfatike – përveç operacionit për heqjen e masës kanceroze,
kirurgjia përdoret për heqjen dhe vlerësimin (mostra) edhe të gjëndrave

limfatike të

sqetullës. Heqja e gjëndrave limfatike mund të bëhet ose me kirugjinë e gjirit të ruajtur ose
me heqjen e gjirit/mastektomi. Qëllimi i tij është për të përcaktuar nëse kanceri është
përhapur përtej gjirit38.
Ka dy metoda kryesore:
-

Hapja apo diseksioni i nyjeve limfatike aksilare (ALND)

-

Biopsia sentinel e nyjeve limfatike (SLNB).

Hapja/diseksioni e/i Nyjeve Limfatike Aksilare (ALND) – është metodë mjaft e vjetër që
36
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përdoret për heqjen e nyjeve limfatike. Me ALND, nyjet limfatike (zakonisht, 10 ose më
shumë) hiqen nga zona e sqetullës dhe ekzaminohen me mikroskop. Gjetja e qelizave
kanceroze në ndonjë nga këto nyje, do të thotë se ka një rrezik të madh që qelizat e
kancerit të jenë përhapur edhe në pjesë të tjera të trupit.
Biopsia Sentinel e Nyjeve Limfatike (SLNB) – është një mënyrë më e re dhe më pak
invazive për të zbuluar nëse kanceri është përhapur. SLNB heq vetëm 1 deri në 3 nyjet e
para roje (të quajtura nyjet sentinel), që kanë më shumë gjasa të përmbajnë qeliza të
kancerit. Nëse qelizat e kancerit nuk janë gjetur në sentinel, shumica e ekspertëve besojnë
se rreziku i përhapjes së kancerit në pjesë të tjera të trupit është shumë i vogël.
Problemet e mundshme - përveç rreziqeve të zakonshme të ndërhyrjes kirurgjikale; si
infeksion, probleme me shërimin e plagës, problemet me anestezinë, etj; shqetësimi kryesor
me ALND është limfedema. Efekte të tjera anësore të mundshme janë mpirja e krahut (kjo
mund të jetë e përkohshme apo e përhershme) dhe lëvizja e kufizuar e krahut dhe / ose
shpatullës. Biopsia Sentinel e Nyjeve Limfatike heq më pak nyje limfatike se Hapja apo
diseksioni e/i Nyjeve Limfatike Aksilare, rreziku për probleme të mundshme, është më i
ulët.

2.9.2 Trajtimi me rrezatim
Është trajtimi kryesor për stadin e parë dhe të dytë të sëmundjes si një ndihmës i
ndërhyrjes kirurgjikale ose kur gruaja nuk e toleron dot operacionin39. Studimet kanë
treguar se ky trajtim ka bërë të mundur një zgjatje të jetës së këtyre pacienteve 5-10 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.
2.9.3 Trajtimi me kimioterapi
Është terapi sistemike që 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 para dhe pas ndërhyrjes operative.
39
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Medikamentet antineoplazike që mund të përdoren, sidomos në kancerin e avancuar
të gjoksit janë: citoksinë, metrotraksat, S-fluorici të cilat përdoren të vetme ose të
kombinuara40.
Është e nevojshme në këto raste:
- Te metastazat viscerale (në tru dhe te limfangiti pulmunar)
- Te metastazat e kancerit të gjirit i cili nuk është i varur në hormone (receptorët negativ),
- Nëse mjekimi endokrinologjik nuk ka qenë i suksesshëm
- Te progredimi i sëmundjes pas suksesit paraprak më terapi hormonale.
Si rregull aplikohet polikimioterapia41. Në kohën më të re aplikohet taksani dhe
kapecutibini, kurse nga mjetet biologjike transtuzumab–anti HER–2 antitrupat monoklonik.
Te metastazat kockore jepet bifosfanati.
2.9.4 Trajtimi sipas stadit
Stratifikimi i kancerit të gjirit përdoret për të udhëhequr vendimin e trajtimit42.
-

Stadi 0 – i kancerit të gjirit është karcinoma duktale in situ (DCIS). Opsioni
standard i trajtimit për karcinomën duktale in situ janë:
o kirurgjia me ruajtje të gjirit (konservative), terapia me rrezatim, me ose pa
trajtim hormonal,
o mastektomia totale me ose pa trajtim hormonal,
o kirurgjia me ruajtje të gjirit pa terapi me rrezatim,
o testet klinike eksperimentuese të ilaçeve të reja.

-

Stadi I, II, III - Opsionet kirurgjikale për stadin I, II, dhe raste të operueshme të
stadit III të kancerit të gjirit janë:
o Kirurgjia me ruajtje të gjirit (konservative), largimi i limfonodujve aksilar
dhe terapia me rrezatim,
o Kirurgjia radikale e modifikuar, me ose pa terapi me rrezatim.
o Përveç kirurgjisë, mjeku mund tu rekomandojë një ose më shumë trajtime

40
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41
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sistemike.
o Trajtimi bëhet më agresiv sa më i avancuar të jetë stadi
o Secila nga variantet e mëposhtme mund të jepet përpara kirurgjisë po aq
mirë edhe pas kirugjisë:
o kimioterapia
o terapia hormonale
o terapia e targetuar
o testet klinike eksperimentuese të medikamenteve të reja.
-

Stadi IV është stadi metastatik i kancerit të gjirit. Ka mjekime që ulin ritmin e rritjes
së tij dhe lehtësojnë simptomat. Në stadin e IV mund të përdoren një ose më shumë
se një, nga trajtimet e mëposhtme:
o kimioterapia
o terapia hormonale
o terapia e targetuar kirurgji me/ose radioterapi
o teste klinike eksperimentuese të medikamenteve të reja – bisfosfonate (që
reduktojnë sëmundjen dhe dhimbjen tek kockat)43.

2.9.5 Përkrahja psikologjike
Fakti që një person është në dijeni se ka kancer, ndikon në përceptim dhe ndryshon jetën.
Nuk duhet të hiqet dorë nga aktivitetet e përditshme44. Përveç kujdesit mjekësor
profesional, të cilën pacientët e marin nga ana e ekipit dhe specialistëve, një domethënie të
madhe ka dhe mbështetja psikologjike sidomos nga ana e infermierëve. Mendja dhe trupi
janë në komunikim të vazhdueshëm. Psikologjia pozitive ndikon pozitivisht mbi trupin45.

2.9.6 Onkologjia Molekulare
Onkologjia molekulare është degë shkencore e cila përfshinë jo vetëm mjekimin e
pacientëve me kancer, por edhe mbrojtjen nga kanceri, përcjelljen e të sëmurëve me kancer
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dhe metodat për diagnostifikimin e hershëm. Me fjalë të tjera, secila fazë e sëmundjes
malinje është lëndë e onkologjisë mjekësore. Rëndësia e gjenetikës në diagnostifikimin dhe
trajtimin e kancerit është në rritje e sipër. Sot onkologjia molekulare luan rol të
rëndësishëm në parashikimin dhe kontrollin e rrezikut te të sëmurët me sëmundje malinje.
Qasja në mjekimin sipas karakteristikave gjenetike të qelizave të kancerit, parashikimi i
rrjedhës së sëmundjes, mbikëqyrja mbi efektivitetin e mjekimit dhe diagnoza e hershme në
rastin e kthimit të sërishëm, është i mundur vetëm me mbështetjen e onkologjisë
molekulare.

2.9.7 Pasojat e trajtimit
Si edhe u tha më sipër është e mundur të bëhen operacione duke kursyer gjirin por te një
numër i madh veprohet duke u hequr gjiri en bloc (Mastektomia, Ablacioni). Mungesa e një
gjiri është ngarkesë e madhe psikike. Ekzistojnë mundësi të ndryshme që gjiri i munguar të
rindërtohet përmes një implanti (proteze) prej silikoni ose prej indesh nga organizmi vetjak.
Duke qenë se gjatë operacionit të shumtën e rasteve hiqen dhe nyjat limfatike, më pas
mund të vijë deri tek çrregullimi i transportimit të lëngut limfatik. Kjo çon deri tek ënjtja e
krahut në anën e ndërhyrjes operative 46.
Medikamentet që frenojnë ndikimin e hormoneve seksuale femërore bëjnë që femrat të bien
në gjendje klimaksi përpara menopauzës. Me këtë rast nganjëherë shfaqen shqetësime
tipike të gjendjes klimakterike.

Dixon JM, Sainsbury JRC me bp.Breast cancer: treatment of elderly patients and uncommon conditions”,
2006
46
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Kapitulli III – Plani i kujdesit infermieror te karcinoma e gjirit
2.10 Procesi infermieror
Plani i kujdesit është aplikim i procesit infermieror në praktikë dhe duhet të nënkuptohet si
kujdes infermieror që duhet t’i ofrohet pacientit. Plani përbehet nga një tërësi veprimesh që
infermierja duhet t’i zbatoj për të zgjidhur problemet e identifikuara në fazën e vlerësimit
fillestar47.
Plani i kujdesit inferemieror konsiston në 5 faza:
-

Vlerësimi

-

Diagnoza

-

Planifikimi

-

Implementimi dhe

-

Evaluimi

2.11 Vlerësimi infermieror
Personeli që punon në ambientin kirurgjik, hyn në kontakt me gra që kanë problem si fizik
ashtu edhe psikologjik. Pak situata të tjera krijojnë te një grua, situata të tilla sikurse i
krijon kanceri i gjirit. Kur diagnoza bëhet e qartë gjendja anksioze e gruas mund të
evoluojë. Janë situata në të cilën dialogu psiko-diagnostik mund të jetë shumë i
rëndësishëm. Me teknikat aktuale të cilat nuk e deformojnë shumë zonën e gjoksit dhe të
cilat ofrojnë rindertim plastik edhe ecuri postoperatore mund të jetë e përmbajtur48.
Para se të futet pacienti në sallë, infermieri duhet të marrë të dhënat përmes dialogut me
empati për pacientin,obsrevimit,përdorimit të instrumenteve.
Pra duhet të:


Spjegohet se pas operacionit ekziston dreni prezent për evakuim të lëngjeve të
tepërta nga incizioni



Diskutohet me pacientin mbi rrjedhjen postoperative dhe të fitojë bashkëpunim
gjatë shërimit.

47
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Dokumentohet dhe planifikohen ndërhyrjet



Caktohen prioritetet



Miren të dhënat



Identifikohet tipi i ndërhyrjes kirurgjikale (individual)



Vlerësohet gjendja emocionale e pacientit



Vlerësohet informimi i pacientit lidhur me terapinë



Identifikohen personat në të cilët mund të mbështetet.

2.12 Diagnozat infermierore
Analiza e të dhënave ndihmon infermierin të identifikojë diagnozën infermierore aktuale
dhe personale49:
-

Mungesa e informacioneve në lidhje me sëmundjen.

-

Dëmtime të integritetit të indeve lidhur me kancerin.

-

Dëmtime të integritetit të lëkurës lidhur me avancimin e kancerit.

-

Mundësi për infeksion lidhur me mungesën e higjienës.

-

Çrregullime në vetëkonceptin lidhur me ankthin.

-

Ndryshime në jetën seksuale lidhur me ndryshimet fizike.

-

Ndryshimet në konfort lidhur me operacionin.

-

Ankth lidhur me kancerin dhe operacionin që mund të i nënshtrohet pacienti

2.13 Planifikimi infermieror

49

-

Ulja e ankthit apo e frikës duke përmirësuar aftësinë e përshtatjes.

-

T’i jepet siguri pacientit në lidhje me analizën që do i nënshtrohet.

-

Të vihet pacientja në pozicionin e duhur

-

T’i spjegohet procedura e mamografisë, kohëzgjatja

-

Të ndihmohet veshja

-

Të mbështetet psikologjikisht.

-

Të mbahet një ambient i qetë.

-

Në çoftë se ka ndonjë seancë kimioterapie të sigurohet që pacienti të marr të gjitha
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informacionet.
-

Të inkurajohet që të shpreh të gjitha frikat.

2.14 Implementimi infermieror
-

Gjendja finale - Pacienti e përballon ankthin që nga diagnoza e deri në ndërhyrje. Ju
përgjigjet në mënyrë pozitive informacioneve të marra. Pacientja e pranon trajtimin
dhe arrin të kuptoj që ndjenjat e humbjes arrin që ti kalojë me kalimin e kohës50.

-

Përgatitja preoperatore – duhet të përfshijë ushtrime respiratore lëvizëse dhe
relaksim. Tek pacientët obezë ose me insuficincë respiratore skema e përgatitjes
klinike, kardiologjike, farmakologjike, rehabilitative duhet të jetë i përshtatur me
nevojën.

-

Pozicioni i pacientit për ndërhyrje - pozicioni i pacientës në shtratin operator duhet
të jetë shtrirje në shpinë me mbështetje në krahun e gjirit me një fjalë të jetë i shtrirë
dhe i mbështetur në mbajtësen e krahut. Duhet të shmanget futje e lëngjeve në
venën e krahut ku do bëhet ndërhyrja.

-

Asistenca infermierore posoperatore – përfshinë vrojtimin dhe përcjelljen e gjendjes
së pacientit, monitorimin për të parandaluar komplikacionet përfshirë veç tjerash
informimin dhe spjegimin, kontrollin e dhimbjes dhe mbështetje psikologjike të
pacientit po ashtu edhe të familjarëve. Në fazën e rizgjimit mund të ankon në
dhimbje krahu, ndjesi tërhqjeje, shtërngim dhe dhimbje tek plaga në sqetull, toraks
dhe shpatull. Pas operimit krahu duhet mbajtur në pozitë të drejtë mbështetur me
ndihmën e një jastëku.

-

Lëvizja e pacientit postoperator – pas operimit duhet nxitur pacientin që të
vetëinkurajohet për lëvizjen e gjymtyrëve të sipërme dhe të bëjë frymëmarrje të
rregullt. Këto aktivitete do të ndalojnë ndërrime të tjera të shkaktuara nga ndërhyrja
edhe pse shkaktojnë dhimbje, ushtrimet për lëvizje duhet pranohen dhe të bëhen për
çdo ditë.

-

Komplikimet dhe parandalimi i tyre – hemorragjitë postoperatore janë të rralla dhe
kërkojnë riintervenim. Gjakderdhja shihet nga fryerja nën sqetulla dhe nga prania e
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madhe e gjakut gjatë evakuimit të përmbajtjes. Drenazhi hiqet kur sekrecioni është
ulur në maksimum51.
-

Parandalimi pas kirurgjisë – infermieri duhet të vlerësoj:
o Shenjat vitale,
o Kontrollimi i fashave për hemorragji.
o Duhet parandaluar hemorragjia dhe akumulimi i lëngjeve.
o Duhet shikuar vazhdimisht drenin dhe vlerësuar sasia e tij, ku zakonisht
hiqet në ditën e tretë apo ditën e pestë kur rrjedhja të jetë më e vogël se 100
ml në 24 orë.
o Duhet që fashat të ndërrohen vazhdimisht për të minimizuar komplikimet,
erërat e këqija, zona duhet të lahet me ujë e sapun që plaga të mbahet pastër.
o Duhet që pacienti të inkurajohet që të mobilizohet, ngrihet nga krevati pas
operacionit.
o Për parandalim të komplikimeve pulmonare pacientja duhet të kollitet dhe të
marrë frymë thellë.
o Nëse është bërë mastektomi radikale, mbrojtja ndaj infeksioneve është
thelbësore për shkak të tërheqjes së nodujve limfatik.

-

Ecuria postoperatore – gati të gjithë pacientët e përshkruajnë ndjesinë sikur kanë një
objekt të fortë, ndjesi e cila manifestohet gradualisht në pak ditë apo javë. Para se të
dalë pacienti duhet të informohet për kujdes në anën e ndërhyrjes, bërjen e disa
ushtrimeve për ta lëvizur krahun etj.

-

Terapia kirurgjikale – në 25 vitet e fundit kirurgjia e gjirit ka kaluar nga ndërhyrja
dëmtuese (mastektomi) në ndërhyrje konservuese. Karcinoma mamare mund të
trajtohet me një terapi lokale ose sistemike apo edhe me të dyja tipet e terapisë.
Terapia lokale shërben për ta hequr ose për ta shkatërruar tumorin, për trajtimin
lokal nënkuptohet kirurgjia dhe radioterapia që kanë për qëllim të trajtojnë kancerin
primar të gjirit. Terapia sistemike mund të përdoret pas terapisë kirurgjikale me
qëllim që të shkatërroj qelizat e pashkatërruara52.
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-

Ndërhyrjet kirurgjikale – çdo ndërhyrje kirurgjikale duhet të paraprihet nga
evaluimi citologjik ose histologjik i qelizave mamare. Reduktimi mamar i limituar
konsiston në transportimin e një pjese të vogël të indit mamar që përfshinë tumorin.
Për reduktim të zgjëruar ose tumorektomi të zgjëruar kuptojmë heqjen e një pjese të
indit mamar ku përfshihet muri edhe një anë jo më e ulët se 1 cm të parenkimës53.

-

Terapia e dhimbjes – në 5 vitet e fundit ka pasur progresion të madh në mënyrë të
veçantë lidhur me heqjen e pengesave në përdorimin e opioideve dhe në njohje më
të mirë të mekanizmave molekulare që qëndrojnë në bazën e dhimbjes, ku me këtë
rast janë të shumtë barnat analgjezik që mund të përdoren. Terapia e dhimbjes duhet
bërë në mënyrë të përshtatshme dhe është e vështirë që një trajtim korrekt të mos e
ulë dhimbjen.

Roli i infermierit gjatë procedurave
Para nënshtrimit të procedurave diagnostike infermieri duhet të arrijë që të krijoj
marrëdhënie të mira dhe të besueshme me pacientin si dhe t’i shpjegojë hapat që duhet
ndjekur e gjithë kjo me qëllim që ta qetësoj dhe ta bëjë pacientin të bashkëpunojë. Në
momentin kur diagnoza për kancer është pozitive atëherë terapia ndryshon në bazë të disa
të dhënave si: tipi i tumorit, mosha e gruas, menopauza, madhësia e gjirit, gjendja e
përgjithëshme dhe prania e sëmundjeve tjera.Objektivi kryesor është që në të gjitha këto
raste pacienti të trajtohet si person dhe jo si sëmundje.
Kujdesi infermieror bazë te kanceri është observimi/vlerësimi. Pra theksi qëndron te aftësia
e pacientit për të bashkëpunuar dhe njohuria që ka pacienti lidhur me procedurën.
Prognoza
Prognoza e pacientës me kancer të gjirit varet nga:

53

-

Stadi histopaltologjik dhe klinik i sëmundjes,

-

Koha e përcaktimit të diagnozës,

-

Rrethanat e mjekimit adekuat,

-

Prania e metastazave.
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2.15 Evaluimi
Qëllimi kryesor që duhet arritur me ndërhyrjet infermierore është indikatorët që tregojnë se
janë arritur objektivat që i kemi vendosur pas identifikimit të problemit. Varësisht nga
prioritizimi i tyre edhe nevojave që duhet përmbushur i vlerësojmë ato.
Pacienti do të identifikoj teknikat e rritjes së aktiviteteve aq sa është e tolerueshme me
gjendjen e përgjithshme shëndetësore dhe të pushoj ndërmjet aktiviteteve. Pas disa orësh
ndërhyrje infermierore, pacienti do të jetë në gjendje të verbalizon informacinet e sakta
rreth diagnozës, prognozës dhe komplikimeve të mundshme si dhe të arrijë në nivelin e
vetëgatishmërisë për të gjitha ndryshimet e mundshme.

2.16 Edukimi shëndetësorë i pacientëve
Femrat me këtë eksperiencë duhet të mësohen të shmangin marrjen e dietës me kripëra
gjatë periudhës premenstruale54. Mbajtja e recipetave suporton gjoksin dhe ndihmon
konfortin e tij gjatë aktiviteteve sportive. Të përdoren materiale edukative auditive dhe
vizuele.
GJENDJA FINALE - Pacienti përballon ankthin që nga diagnoza e deri në ndërhyrje. Ju
përgjigjet në mënyrë pozitive informacioneve të marra. Pacientja e pranon trajtimin dhe
arrin të kuptojë që ndjenjat e humbjes arrin t’i kaloje me kalimin e kohës55.
PËRGATITJA PREOPERATORE - Përgatitja preoperative duhet të përfshijë ushtrime
respiratore lëvizëse dhe relaksim. Tek pacientët obez ose me isuficiencë respiratore skema e
përgatitjes klinike, kardiologjike, farmakologjike, rehabilituese duhet të jetë e përshtatur me
nevojën. Një program limfodrenazhimi manual parandalues dhe preoperatorë është i
nevojshëm tek personat e rrezikuar.
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3

Qëllimi

Qëllimi i këtij studimi është të paraqiten të dhënat lidhur me kujdesin infermieror te
pacientët me kancer apo neoplazi të gjirit, zgjerimi i njohurive si dhe prezantimi i studimit
të rastit.

Objektivat e studimit
Objektivat e këtij punimi përfshijnë njohjen me planin e kujdesit infermierorë të kanceri i
gjirit si dhe njohjen me skriningun.
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4

Metodologjia

Çasja e këtij studimi konsiston në studimin e një rasti, tek i cili rast është përshkruar edhe
procesi infemieror.
Studimi i rastit u realizua në repartin e gjinekologjisë në Spitalin e Përgjithshëm të
Prizrenit. Paraprakisht është marrë leje nga menaxhmenti dhe nga pacientja për të marrë
pjesë në këtë studim, duke i siguruar konfidencialitet.
Pacientja është përcjellur gjatë kohës sa ka qëndruar në spital. Për mes diskutimit të
vazhdueshëm janë identifikuar nevojat e pacientit, dhe duke bërë prioritizimin e tyre është
bërë planifikimi i kujdesit infermieror. Për ta pasqyruar dhe ilustruar më mirë kujdesin
infermieror te pacientët me kancer të gjirit është shfrytëzuar literatura vendore, rajonale dhe
ndërkombëtare ku fillimisht është bërë studimi i saj, pastaj përzgjedhja dhe diskutimi i saj.
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5

Rezultatet

Pacientja N.N. 54 vjeçare e cila banon në fshat, e martuar, nënë e 3 fëmijëve, jeton me
burrin dhe fëmijët, amvise, me shkollim të mesëm me aftësi të mira leximi dhe shkrimi,
jetojnë me të ardhurat e vetme të burrit i cili punon në një kompani ndërtimi.
Dy muaj më parë pacientja rastësisht vëren një masë në gjirin e djathtë ku me këtë rast
fillojnë edhe shqetësimet për ndonjë sëmundje dhe menjëherë cakton termin tek mjeku
gjinekolog për një vizitë. Pacientja tregon se nuk kishte pasur asnjëherë probleme dhe asnjë
ndjesi në gjinjtë e saj edhe pse rrallë kishte praktikuar vetëkontrollin e gjirit.
Sa i përket historisë së mëparshme të sëmundjeve pacientja deklaron se nuk kishte ndonjë
alergji, mirëpo vuan nga hipertensioni.
Pacientja thotë se është e vetmja familjare e cila është diagnostifikuar me kancer, mirëpo
deklaron se në familje pos hipertensionit nuk ka vuajtur askush nga ndonjë sëmundje me
çka na jep të kuptojmë se nuk ka histori familjare me sëmundje të kancerit.
Pacientja është e martuar dhe nënë e 3 fëmijëve, 2 vajza dhe 1 djalë, jetojnë në një shtëpi dy
katëshe. Gjatë ngrënjes nuk i pëlqen t’i shmanget ushqimeve të kripura dhe nuk bënë
përzgjedhjen e ushqimit edhe pse me dëshirë konsumon fruta dhe perime dhe shumë pak
mish. Me ujë furnnizohen nga pusi ku deklaron se së paku 1- 2 litra ujë konsumon gjatë 24
orëve, poashtu deklaron se nuk konsumojnë pije alkoolike dhe nuk janë duhanpirës ndërsa
sa i përket pijeve tregon se konsumojnë mjaftueshëm pije të gazuara.
Ajo ka lindur 3 fëmijë, prej tyre 2 me lindje normale ndërsa fëmija i tretë me Sectio Cesare
për shkak të komplikimeve se ka vuajtur nga hipertensioni. Para dhe pas lindjeve ajo kishte
cikël normal dhe të rregullt menstrual (3 – 4 ditë çdo muaj), nuk ka patur asnjë abort.
Ajo ishte e orientuar në kohën, vendin, njerëzit dhe gjendjen e tanishme të saj.
Pas marrjes së anamnezës nga infermieri dhe gjinekologu, pacientja vendoset në spital në
repartin e gjinekologjisë ku i bëhen analizat laboratorike,rëntgenografi e mushkërive
,sonografi e gjinjëve,sonografi e barkut,mamografia dhe i mirret biopsia nga formacioni që
e ka ne gjirin e djathtë dhe dërgohet për ekzaminim histopatologjik.Raporti histopatologjik
tregon se formacioni është 2.3 cm pT2 me diagnozë Mucinous colloid carcinoma ICD-0
CODE 8480/3 C50.Asaj i tregohet se vuan nga karcinoma e gjirit dhe duhet të i nënshtrohet
operimit për largimin e karcinomës së bashku me gjirin.Pacientja ka frikë dhe tregohet e
ndrojtur por pas risqarimit më të hollësishëm nga ana e gjinekologut dhe kirurgut ajo
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vendos ti nënshtrohet operimit.Kirurgu në bashkpunim me gjinekologun vendosin që ti
bëjnë pacientes Mastektomi radikale të moderuar të gjirit duke larguar edhe nyjet limfatike
sqetullore.
Operimi kryhet me sukses dhe kjo mas e larguar nga gjoksi dërgohet për një ekzaminim
histopatologjik të dytë.Pacientja pas operimit ka dhimbje të gjoksit ,mpirje të krahut dhe të
përziera, ku terapia ordinohet nga mjeku me antibiotik,antikuagulant,analgjetik.Në plag i
është vendosur dreni ku i largohet pas 5 ditësh dhe pacientja lëshohet për në shtëpi.Ajo
udhëzohet për kontrollat në spital dhe i tregohet se penjët do ti largohen në diten e 14 pas
operimit.Pas përmisimit të shëndetit gjinekologu e udhëzon pacienten të konsultohet me një
onkolog për trajtimin e mëtutjeshëm.Ajo vazhdon kontrollat në QKUK në klinikën e
onkologjisë ku onkologu në vizitën e parë i përshkruan tableta Tamoxifen,20 mg,1 herë në
ditë për 6 muaj pastaj të përsërit ekzaminimet laboratorike dhe imazherike.
Trajtimi i pacientes me karcinomë të gjirit të djathtë vazhdon ende.

5.1.1 Identifikimi i problemeve / diagnoza infermierore
Problemet aktuale
1. Humbja e flokëve si pasojë e terpisë
2. Gjakderdhje të lehta si pasojë e numrit të ulët të trombociteve
3. Lodhje për shkak të anemisë (ulja e qelizave të kuqe të gjakut)
4. Humbja e oreksit
5. Njohuri të mangëta në lidhje me sëmundjen, prognozën, trajtimin, vetë-kujdesin dhe
nevojat për vetëkontroll.
6. Shqetësim për gjendjen shëndetësore i lidhur edhe me ndryshimet në gji
Problemet potenciale
1. Mundim dhe vjellje për shkak të gjendjes shëndetësore dhe përdorimit të
medikamenteve
2. Rritja e mundësisë për infeksione për shkak të uljes së qelizave të bardha të gjakut
3. Iritime apo plagë në gojë
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Prioritizimi i problemeve
1. Mundimi apo lodhja
Mundimi apo lodhja është një ankesë e zakonshme shëndetësore. Megjithatë është një ndër
gjendjet më të vështira për tu përcaktuar si dhe është simptom i shumë gjendjeve të
ndryshme. Lodhja e njohur edhe si rraskapitje mund të përkufizohet si një ndjenjë mungese
energjie dhe mund te shoqërohet edhe me apatia apo një ndjenjë indiference.
2. Humbje e flokëve si pasoj e çrregullimeve të organizmit
Disa nga medikamentet që trajtohet mund të shkaktojnë rënjen e flokëve si kimioterapia,
terapia hormonale. Si një pjesë e rëndësishme e vetë konceptit të njeriut, imazhi i trupit
mund të ketë ndikim të thellë në atë se si individët e shohin vetveten e tyre të përgjithshme.
3. Humbja e oreksit
Një oreks i zvogëluar është kur bie dëshira për të ngrënë. Kjo ndodh përkundër nevojave
bazike të trupit për kalori (energji).
Çdo sëmundje mund të ndikojë në oreks. Nëse sëmundja është e shërueshme, oreksi duhet
të kthehet kur gjendja të përmirësohet.
Humbja e oreksit mund të shkaktojë humbje të padëshirueshme të peshës.

5.1.2 Planifikimi infermieror / objektivat
Pacientja do të identifikoj teknika që e shtojnë aktivitetin. Pas disa orësh ndërhyrje
infermeirore për informacine rreth diagnozës, prognozës dhe komplikimeve të mundshme
pacienti do të arrijë në nivelin e vetëgatishmërisë për të gjitha ndryshimet e mundshme.
Pas disa ditësh pacienti do të ketë oreksin e përmirësuar dhe të pasur edhe me fruta e
perime.
Pacientja do të lehtësohet nga shenjat e stresit dhe depresionit. Pacientja nuk do të ketë
mundim për vjellje dhe gjithashtu nuk do të ketë shenja të infeksionit apo plagës në gojë.

5.1.3 Ndërhyrjet infermierore
-

Informimi/këshillimi lidhur me gjendjen shëndetësore,

-

Vlerësimi i vazhdueshëm i shenjave vitale,

-

Asistimi në aktivitetet e përditshme dhe të nevojshme,

35

-

Rishikim se a e ka kuptuar pacienti diagnozën specifike, alternativat e trajtimit dhe
pritjet e ardhshme.

-

Sigurim i informacionit të qartë dhe të saktë në një mënyrë faktike, por të ndjeshme,
dhënia e përgjigjeve në mënyrë specifike, por pa dhënë detaje të parëndësishme.

-

Sigurim i udhëzime paraprake me pacienten lidhur me protokollin e trajtimit,
kohëzgjatjen e terapisë, rezultatet e pritura, efektet anësore të mundshme.

-

Këshillim rreth statusit optimal ushqyes duhet kushtuar rëndësi të veçantë gjithashtu
largim nga duhanpirja aktive dhe pasive.

-

Inkurajim për të treguar ndjenjat dhe gjendjen e tij shëndetësore,

-

Inkurajim i variacioneve në dietë dhe eksperimentimi në planifikimin e racioneve
dhe përgatitjen e ushqimit.

-

Rekomandim për rritjen e konsumit të lëngjeve dhe fibrave në dietë, si dhe rritjen e
aktiviteteve fizike.

-

Udhëzim për vlerësim të higjienës së përgjithshme personale, duke vënë në dukje
çdo ndryshim në lëkurë.

-

Sygjerim i teknikave relaksuese.

Tab. 1 Plani i kujdesit infermieror te rasti i studimit
Vlerësimi

- Historia
familiare me
Ca të gjirit

Diagnoza
infermierore

- Humbje të

Planifikimi

Ndërhyrjet
infermierore

- Sygjerimi i

- Këshillimi i

oreksit

teknikave

pacientës

- Plogështi

relaksuese.

- Asistimi në

Evaluimi

- Vetëdijësimi i
pacientës.
- Përmirësimi i

- Vetëdija

- Lodhje

- Aktivitete fizike

aktivitete

shëndetit

- Shenjat

- Frikë

- Dietë ushqimore

- Aplikimi i

ekzistues.

vitale
- Sekrecionet

- Pakësim i

terapisë.

ushqimeve me
kripë

- Kujdesi ndaj
plagës
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- Shërimi i plagës.
- Vazhdimi i
trajtimit shtëpiak

6

Diskutimi

Sipas të dhënave nga Agjencioni i Statistikave të Kosovës në publikimin “Statistikat
Sociale – Statistikat e Shëndetësisë 2016” shihet se në periudhën 2012-2016 numri i rasteve
të raportuara me kancer ishte 11043, ndërsa me neoplazi të gjirit ishin 1693 raste. Numri i
rasteve që kanë kërkuar trajtim në Institucionet Shëndetësore në Kosovë ka pasur një trend
në rritje sikurse sëmundjet malinje në përgjithësi ashtu edhe rastet e pacientëve me
neoplazma malinje të gjirit.
Rëndësia e neoplazive apo kancerit të gjirit është shumë e lartë duke pasur parasysh se
përbën 15% të rasteve në përgjithësi me sëmundje malinje. Neoplazmat apo kanceri i gjirit
mund të prek edhe gjininë mashkullore. Për vitin 2015-2016 nga totali 797 raste të prekura
nga kanceri i gjirit 22 apo 2.76% ishin të gjinisë mashkullore. Brenda vitit 2016 në
institucionet shëndetësore në Kosovë janë bërë gjithsej 20212 mamografi, ku shumica nga
këto raste janë bërë në QKUK56.

56

Agjencia e Statistikave të Kosovës (ASK), Seria 5: Statistikat Sociale, Statistikat e Shëndetësisë 2016,
Prishtinë, 2017
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Përfundimi

Bazuar në rastin e studiuar është parë e rëndësishme informimi sa më i mirë i popullatës në
përgjithësi sa i përket stilit të shëndetshëm të jetesës e në veçanti informimi i femrave për
rëndësinë e vetëkontrollit dhe kontrolleve të rregullta mjekësore.
Pacientja femër, 54 vjeçare, e martuar dhe nënë e 3 fëmijëve. Me shkollim të mesëm,
profesioni amvise. Pasi vëren një masë në gjirin e djathtë kërkon ndihmë nga mjeku, ku pas
ekzaminimeve diagnostifikohet me karcinomë të gjirit.Pacientes i bëhet Mastektomi
radikale të moderuar të gjirit duke larguar edhe nyjet limfatike sqetullore.
Pacientja pas operimit ka dhimbje të gjoksit,mpirje të krahut dhe të përziera, ku terapia
ordinohet nga mjeku me antibiotik,antikuagulant,analgjetik.Shenjat vitale janë vlerësuar si
duhet dhe janë dokumentuar. Pacientja kishte të vendosur kanilën e cila ishte e rregulluar
dhe e monitoruar. Të tjerat gjëra të rëndësishme ishin inkurajimi për të biseduar me
pacientin, përkrahja dhe udhëzimi për pushim. Të rrisë marrjen e lëngjeve, për të bërë
rehidrimin. Lidhur me dietën e toleruar është inkurajuar për konsumimin e perimeve dhe
frutave në mënyrë që të marrë mjaftueshëm vitamina dhe minerale të cilat mund ta
mbështesin mbrojtjen e organizmit dhe ushqim të pasur me fibra.Është siguruar edhe
raporti apo komunikimi edhe me anëtarët e tjerë të rëndësishëm. Siguria e pacientit i është
ofruar përmes monitorimit të ngushtë dhe të vazhdueshëm të saj.

7.1 Rekomandimet
Duke qenë se kanceri i gjirit zë vendin e parë për nga incidenca, parandalimi dhe
menaxhimi i tij është shumë i rëndesishëm:
Për menaxhimin më të mirë të kancerit të gjirit duhet që popullata të jetë e mirëinformuar dhe të jetë më e ndërgjegjshme për ruajtjen e shëndetit.
Diagnostikimi i hershëm të bëhet përmes depistimit të pacientëve me rrezik të lartë.
Sa më herët të diagnostikohet sëmundja kostoja është më e ulët në krahasim me
fazat e avancuara të saj.
Ekzaminimet periodike – të kryhen sa më shpesh ekzaminime për të parandaluar
prekjen nga kanceri i gjirit.
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Vetekzaminimi – të realizohet vetëpalpimi rregullisht dhe të kryhen vizita që në
momentin që konstatohet diçka e pazakontë.
Mbështetja e vazhdueshme nga familjarët.
Ofruesit e kujdesit shëndetësorë duhet të monitorojnë në mënyrë të vazhdueshme
shenjat vitale të pacientëve, të vëzhgojnë pacientin për të parandaluar zhvillimin e
komplikimeve, të përkrahë dhe promovojë sigurinë tek pacienti, të edukojë
pacientin lidhur me sëmundjen, dhe të sqarojë procedurat që duhet të ndërmiren te
pacienti.
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Rezyme

Kanceri i gjirit është sëmundje heterogjene që përfshin një numër karakteristikash të
veçanta. Kanceri i gjirit shpesh është i shërueshëm, në veçanti nëse diagnostikohet në fazat
e hershme të paraqitjes. Qëllimi i këtij studimi është të paraqiten të dhënat lidhur me
kujdesin infermieror te pacientët me kancer apo neoplazi të gjirit, zgjerimi i njohurive si
dhe prezantimi i studimit të rastit. Çasja e këtij studimi konsiston në studimin e një rasti, tek i cili
rast është përshkruar edhe procesi infemieror. Studimi i rastit u realizua në repartin e gjinekologjisë
në Spitalin e Përgjithshëm të Prizrenit. Pacientja femër, 54 vjeçare, e martuar dhe nënë e 3

fëmijëve. Pasi vëren një masë në gjirin e djathtë kërkon ndihmë nga mjeku, ku pas
ekzaminimeve diagnostifikohet me karcinomë të gjirit. Është udhëzuar se si të pushonte, të
rrisë marrjen e lëngjeve. Lidhur me dietën e toleruar është inkurajuar për konsumimin e
perimeve dhe frutave në mënyrë që të marrë mjaftueshëm vitamina dhe minerale të cilat
mund ta mbështesin mbrojtjen e organizmit. Medikamentet janë përgatitur për pacientin.
Siguria e pacientit i është ofruar përmes monitorimit të ngushtë dhe të vazhdueshëm të
pacientit.

Fjalët kyqe: kanceri i gjirit, kujdesi infermieror, skriningu
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Summary

Breast Cancer is a heterogeneous disease that includes a number of specific characteristics.
Breast cancer is often curable, especially if diagnosed in the early stages of appearance. The
purpose of this study is to present data on nursing care in patients with breast cancer or
neoplasms, extending knowledge and presentation of case study. The approach of this study
consists in the study of a case, in which case the nursing process is also described. The case
study was conducted in the Gynecology Department at the General Hospital, Prizren. The
patient was followed during the hospital treatment. Patient needs have been identified
among the ongoing discussions, and prioritized the nursing care plan. Female patient, 54,
married and mother of 3 children. After detecting a mass in the right breast, requires help
from the doctor, where after the examinations was diagnosed with breast cancer. Vital signs
have been properly assessed and documented. She has been instructed how to rest, increase
fluid retention. Regarding tolerated diet it is increased for the consumption of vegetables
and fruits that have enough vitamins and minerals that could support the body’s defenses.
Medications were prepared to the patient. Patient safety was ensured with the close
monitoring of the patient.

Key words: breast cancer, nursing care, screening
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