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Abstrakt

Në qëndër të ketij punimi është shpjegimi i rëndësisë së kancerit pulmonar dhe rëndësia që ka
zbulimi i herëshëm i tij.

Ky punim nis me prezantimin e hyrjes, pastaj tregohet qëllimi i punimit, metodologjia e punimit,
pastaj vjen një analizë se çka janë mushkerit dhe funksioni i tyre, çka është kanceri dhe veçoritë
biologjike, tregohet mënyra se si bëhet vlerësimi infermieror tek pacientët me kancer pulmonar,
çka është kanceri pulmonar dhe rëndësia e tij, biologjia molekulare e kancerit të mushkërisë,
paraqiten teknikat molekulare në kliniken e kancerit të mushkërive, etiologjia e kancerit të
pulmoneve, pastaj shpjegohen manifestihet klinike, stadet e kancerit pulmonar dhe mënyra se si
bëhet trajtimi infermieror tek pacientet me kancer pulmonar.
Dhe në fund të këtij punimi vjen përfundimi si dhe rezymeja.
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Abstract

At the center of this paper is the explanation of the importance of pulmonary cancer and the
importance of its early discovery.

This paper begins with the introduction of the entry, then the purpose of the work, the
methodology of the work, then comes an analysis of what the lungs are and their function, what
is cancer and biological features, the way nursing is assessed in patients with pulmonary cancer,
what is pulmonary cancer and its importance, molecular biology of lung cancer, molecular
techniques are presented in the lung cancer clinic, the etiology of pulmonary cancer, then explain
clinical manifestations, stages of pulmonary cancer and how nursing is treated in patients with
pulmonary cancer.
And at the end of this paper comes the conclusion and the resume.
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Hyrje
Duke parë se në vendin tone është në rritje semundja e kancerit të pulmoneve kam
vendosur të marrë këtë temë në mënyrë që të bëhet një analizë më e hollësishme rreth kancerit të
pulmoneve dhe që të bëhet sensibilizimi I pacientëve për rrezikun të cilin shkakton kjo semundje
si dhe për mundësinë që të bëhet zbulimi më i herëshem I saj në mënyrë që edhe trajtimi të jetë
më I lehtë.

Kështu, ndryshimet në funksionin pulmonar mund të jenë si pasojë e sëmundjeve obstruktive
pulmonare (emfizema, bronkiti kronik, astma), sëmundjeve restriktive pulmonare me humbje të
volumit pulmonary (rezeksioni pulmonar, torakoplastikë, deformime të kafazit torakal si pasojë e
kifoskoliozës ose obezitetit) ose sëmundje difuze pulmonare (psh fibroza pulmonare difuze).

Teste të funksionit pulmonar me të sofistikuara mund të jenë të nevojshme për të parë nëse do
ketë çrregullime të shkëmbimit të gazeve, që mund të ndihmojë në shkallën e dëmtimit
respirator.
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Qëllimi i punimit

Qëllimi i këtij punimi është të tregohet mënyra se si realizohet kujdesi infermieror tek
pacientet me kancer pulmonar, që të njohë simptomat të cilat paraqiten tek pacienteti me kancer
pulmonar, se si kjo semundje të zbulohet në fazat e herëshme të paraqitjes së saj dhe për
mënyrën se si të parandalohet zhvillimi i kancerit pulmonar dhe të ulet numri i prekurve nga kjo
semundje.

10

Kujdesi infermieror tek pacientet me kancer pulmunar

2017

Metodologjia e punimit

Metodologjia e përdorur është në funksion të qëllimeve të vena në fillim të studimit. Studimi
është mbështetur në një kërkim empirik.
Për realizimin e këtij punimi është përdorur literaturat bashkëkohore, ku gjithashtu kam përdorur
një numër të konsiderueshëm të punimeve shkencore si dhe të konferencave po ashtu edhe të
artikujve, si dhe literatura nga Bibloteka e Universitetit të Gjakovës si dhe Bibloteka rajonale e
Pejës, duke u munduar të mbledh sa me shumë informacione lidhur me temën të cilën unë e
trajtoj.
Kërkimi është dizajnuar me qëllim që të dhënat e mbledhura dhe të interpretuara të kenë në
qendër objektivin në studim.
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1. Mushkërit dhe funksioni i tyre
Kryetari Mao Ce Dun:
Të mjekosh plagët, të shpëtosh të tjerët nga vdekja, do të thotë të kryesh humanizëm
revolucionar.

Funksioni kryesor i mushkërive është të ekskretojë dioksidin e karbonit nga gjaku dhe ta
furnizojë atë me oksigjen. Sistemi respirator zhvillohet nga muri i përparmë i zorrës embrionale.
Nga trakeja zhvillohen dy dalje laterale në trajtë xhepash që janë sythat e mushkërive. Sythi i
mushkërisë së djathtë përfundimisht ndahet në tri bronke kryesore dhe i majti në dy bronke
kryesore, duke i dhënë fillesë kështu tri lobe në të djathtë dhe dy lobe në të majtë. Bronket
kryesore të djathta dhe ato të majta degëzohen më tej duke i dhënë fillesë rrugëve më të vogla të
ajrit të quajtura bronkiola.

Mundësitë për sëmundje të këtij sistemi të rëndësishëm organesh janë të shumta. Për një
studim më të mirë sëmundjet e mushkërisë ndahen në ato që prekin:
1. Rrugët e ajrit
2. Intersticiumin dhe
3. Sistemin vaskular pulmonar.

2. Kanceri-veçoritë biologjike
Kanceri paraqet një nga problemet më të mëdha të njerëzimit (Parkin D.M. et al.,
2002). Në thelb është pasojë e çrregullimit të shprehjes së gjeneve, i cili manifestohet si rezultat i
çrregullimit të funksionit të qelizës. Specifikë e kësaj sëmundje është proliferacioni ku rritja e pa
kontrolluar e qelizave, nën veprimin e faktorëve (fizikë, kimik dhe biologjik) të ndryshëm që
çojnë deri në çrregullimet e pakthyeshme në mekanizmin e rregullimit të funksionit të gjeneve
12
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(Parkin D.M. et al., 2001). Sjellja abnormale e këtyre qelizave ku kanë ndodhur çrregullime në
funksionimin e tyre, mbi të gjitha shumimi i shpejtë i tyre, çon deri te procesi i progresit të
malinjitetit d.m.th transformimi i qelizës normale në qelizë kanceri. Proliferimi i shpejtë dhe
rritja e qelizave të transformuara çojnë deri te formimi i kancerit.

Qelizat e kancerit mund të jenë në formë të masës kompakte dhe mund të qarkullojnë në gjak,
kur flitet për leuçeminë, ose mund të përfshijnë në mënyrë difuze shumë inde dhe organe.
Qelizat kanceroze nga një vatër primare, duke i shkatërruar enët e organit ku është lokalizuar,
kalojnë pastaj në gjak dhe limfë dhe përmes tyre në organe tjera e me këtë krijojnë vatra
sekondare (dytësore) të kancerit. Kjo formë e shpërndarjes së qelizave të kancerit quhet
metastazë.

Shfaqja e kancerit është proces i cili zakonisht ndahet në dy faza:
a. Faza inicuese dhe
b. Faza e promovimit (paraqitjes) (Bray F. et al., 2004).

Inicimi - është fazë e parë e cila paraqitet me ndryshimet e caktuara strukturale dhe funksionale
të gjeneve. Kjo periudhë e paraqitjes së këtyre ndryshimeve është e fshehur. Këto ndryshime
lajmërohen nën veprimin e komponimeve kimike, rrezatimit, veprimit të viruseve onkogjen etj.

Faza e dytë është Promovimi. Qelizat e kancerit dallohen me një varg veçorish:
 Janë qeliza të diferencuara nga pikëpamja morfologjike dhe biokimike, pra janë më të
mëdha në krahasim me qelizat e indit përgjegjës normal.
 Kanë bërthamën dhe aparatin e tij mitotik mjaft të zmadhuar, ku vërehet polinukleariteti i
qelizave kanceroze, gjithashtu edhe numri i bërthamëzave është i zmadhuar dhe u është
ndryshuar pozita në qelizë në krahasim me ato normale.
 Membrana e bërthamës është e invaginuar thellë,
 Mitokondritë mund të jenë të fryra dhe nganjëherë zvogëlohen shumë,
 Renditja e ribozomeve ka karakter difuz dhe humb lidhjen me rrjetin endoplazmatik,
 Aparati i Golxhit në disa raste zhduket e në disa raste hipertrofohet.
13
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Ndryshimet në sjelljen e membranave qelizore të qelizave kanceroze manifestohen edhe me
zvogëlimin e efekteve të njohura të fenomenit të inhibimit kontaktues (në kulturën e qelizave
normale, ndarja e tyre ngadalësohet sapo qelizat normale vijnë në kontakt njëra me tjetrën
përmes kontakteve të membranave). 1

3. Vlerësimi infermieror te pacientët me kancer pulmonar.
Infermierja interviston pacientin dhe pyet për përshkrimin e simptomave që kërkojnë
kujdes infermieror.2 Infermierja vlerëson për shenjat dhe simptomat që janë : kollë, hemoptizi,
dhimbje krahërori, dispne, lodhje, rënie ne peshë. Infermierja pyet pacientin, prej sa kohësh pi
duhan, sa cigare pi në ditë. Vlerëson tolerancën kardiopulmonare gjatë pushimit, ngrënies, ecjes.
Vlerëson pulmonet për praninë e zhurmave pulmonare si rale, wheezing, stridor, nëse pacienti ka
frymëmarrje sipërfaqësore apo frymëmarrje të thellë, përdorimin e muskujve aksesor për të
lehtësuar frymëmarrjen.Vlerëson lëkurën për cianozë e cila tregon për një ventilim jo normal të
pulmoneve. Infermierja vlerëson kollën, nëse është kollë e vazhdueshme, kollë produktive, me
sputum apo me rrema gjaku. Vlerëson për dhimbjen e krahërorit, nëse është dhimbje e
vazhdueshme, nëse është rënduese, therëse.Vlerëson sistemin kardiak për takikardi, bradikardi,
mat pulsin. Vlerëson shenjat e përgjithshme si anoreksine, humbjen në peshë, lodhje, këputje.
Vlerëson ankthin, frikën e pacientit rreth diagnozës së kancerit dhe frika e një prognoze të keqe.

Shkëmbimi i gazeve i dëmtuar si pasojë e tumorit pulmonar. Te pacientët me kancer
pulmonar, ka dëmtime të shkëmbimit të gazeve 0 2 dhe CO2, si pasojë e masës tumorale, e cila
mund të obstruktojë një pjesë të pulmonit, si pasojë e sekrecioneve që mund të rrjedhin nga
tumori dhe që mund të obstruktojë bronket, duke bërë që pacienti të mos arrijë të ketë një
1

Msc Adem Musliu – Ndryshimet hematologjike-biokimike tek të sëmurët me kancer të mushkërive dhe efekti I
kancerogjenëve, Teza e Doktoraturës, Universiteti I Tiranës, Tiranë 2014, Fq 1-3.
2
Elona Gjoka – Kanceri i kolonit, trajtimi kirurgjikal dhe kujdesi infermieror, Universiteti “Aleksandër Moisiu”
DURRËS, Durrës, 2014, Fq 26.
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ventilim adekuat të organizmit. Shenjat dhe simptomat që indikojnë për dëmtim të shkëmbimit të
gazeve janë: zhurmat pulmonare si rhale, wheezing, frekuenca dhe thellësia e respiracionit jo
normale, dispne, cianozë, kollë me ose pa sekrecione.
Infermierja duhet të ndërhyjë për të përmiresuar shkëmbimin e gazeve dhe ventilimin adekuat
alveolar. Instrukton pacientin për të lëvizur dhe për t’u kollitur herë pas here, në mënyrë që me
anë të kollës të njerrë jashtë sekrecionet të cilat obsruktojnë bronket dhe pengojnë ventilimin.
Infermierja instrukton pacientin të kryejë frymëmarrje të thellë herë pas here duke inspiruar me
hundë dhe ekspiruar me gojë, sepse kjo ndikon në rritjen e elasticitetit pulmonar si dhe në një
frymëshkëmbim më adekuat. Infermierja ndimon në pozicionimin e pacientit, duke I ngritur
kokën e krevatit në kënd 35° - 45° në mënyrë që të lehtësojë frymëmarrjen dhe dispnenë.
Inkurajohet pacienti për pushime të mjaftueshme dhe për të ruajtur fuqitë. Nëse të gjitha këto nuk
arrijnë të bëjnë që pacenti të arrijë të ketë një oksigjenim të mjafturshem me të indeve atëherë
është e nevojshme bërja e oksigjenoterapisë. Oksigjeni mund të jepet me maskë, kanjulë, balon
ambu etj.Infermierja bën administrimin e medikamenteve si: bronkodilatator, kortikosteroid,
mukolitik, antibiotik, antihistaminik. Është shumë e rëndësishme që pacienti të mos pijë
duhan,sepse duhani rrit prodhimin e sekrecioneve dhe irriton mukozat respiratore dhe kjo çon në
një rëndim të dispnesë dhe në një frymëmarrje të paefektshme.

Dhimbja përjetohet ndryshe në pacientë të ndryshëm. Infermieri duhet të pyesë pacientin për
lokalizimin e dhimbjes, karakteriztikat e dhimbjes, nëse është dhimbje e vazhdueshme, dhimbje
rënduese, prerëse, djegëse etj. Vlerësojmë intensitetin e dhimbjes nga 1-10, në mënyrë që ta kemi
më të lehtë në administrimin e medikamenteve. Ndimohet pacienti të lëvizë dhe të pozicionohet
në krevat në mënyrë që të lehtesojë dhimbjen. 3

3

MA student Gentian DAULLE – Kanceri pulmonar dhe kujdesi infermieror, Universiteti ”Aleksandër Moisiu”
DURRES, Durrës 2014, Fq 56-57.
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4. Çka është kanceri pulmunar ?
Termi kancer pulmonar, ose karcinoma bronkogjene i referohet gjendjeve malinje që e
kanë origjinën në rrugët respiratore ose parenkimën pulmonare. Rreth 95% e rasteve me kancer
të mushkërisë e klasifikohen si kancer pulmonar me qeliza të vogla ose kancer pulmonar me
qeliza jo të vogla. Ky dallim kërkohet për stadifikimin, trajtimin dhe prognozën. Tipet e tjerë
qelizorë përbëjnë 5% të malinjiteteve me origjinë nga pulmoni. Faktorët e rrezikut për zhvillim
të kancerit pulmonar janë duhanpirja, radioterapia, toksinat e mjedisit, fibroza pulmonare,
faktorët gjenetike. Pjesët kryesore në vlerësimin e një individi që dyshohet për kancer pulmonar
janë tipi qelizor, stadi i sëmundjes dhe statusi funksional i individit. Vlerësimi histologjik është i
nevojshëm për të përcaktuar nëse kanceri i pulmonit është me qeliza të vogla ose jo,
dhe gjithashtu të përjashtohet mundësia që sëmundja përfaqëson metastazë pulmonare nga një
tumor me origjinë prej një organi tjetër. Stadifikimi për kancerin me qeliza jo të vogla është i
rëndësishëm për të përcaktuar trajtimin e individit me kancer i cili mund të operohet dhe për të
shmangur kirugjinë në rastet e përparuara.4

Historia e tij është relativisht e re, ajo numëron 200 vjet. Konceptin e pare mbi kancerin e
pulmoneve e dha për herë të pare Bayle në vitin 1810, kurse Walsche përdori I pari termin
kancer I pulmoneve. Ai sot përbën një problem shqetësues për mjekësinë. Kanceri I pulmoneve
është tumori malinj primar më i shpeshtë dhe përfshin 95% të të gjithë tumoreve të pulmoneve. 5
Zakonisht, tek të sëmuret me kancer pulmonar, të dhënat subjektive dhe simptomat objektive nuk
janë karakteristike. Madje nga një herë edhe ekzaminimi i gjithanshëm rentgenologjik mund të
mos japë diagnozë të përpiktë.6
Njëlloj si tumoret e tjera epiteliale, kanceri i qelizave të mushkërisë paraqitet në mënyrë tipike

4

Burim nga interneti: http://www.sherbimisocial.gov.al/wp-content/uploads/2016/11/vleresimi-bio-psiko-socialper-te-rritur.pdf
5
Kristiana Gjikdhim - Kanceri I pulmoneve te femrat, Temë diplome, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës,
2012-2014, fq 7.
6
Burim nga interneti: http://ajmhs.umed.edu.al/ajmhs-archive/Viti_1969/Seria%201/S.1%201969.pdf
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me paqëndrueshmëri kromozonale – me anomali numerike të kromozomit dhe me anomali
citogjenetike strukturore.7
Ekzistenca e lidhjeve ndërmjet aktivitetit fizik ose obezitetit dhe riskut për kancer të mushkërive
është kontradiktore. Aktiviteti fizik mund të jetë mbrojtës për kancerin e mushkërive, ky efekt
ende nuk konsiderohet i mirëpërcaktuar.8
Një metaanalizë e nëntë (9) studimeve të publikuara ndërmjet viteve 1966 dhe 2003 raporton një
ulje të riskut prej 13% për kancerin e mushkërive që lidhej me aktivitetin fizik të moderuar të
kohës së lirë dhe një ulje të riskut prej 30% që lidhej me aktivitetin e sforcuar. 9
Ndikimi dukej se ishte pak më i fuqishëm te gratë sesa te burrat. Megjithëse këto efekte janë
observuar ndër duhanpirësit dhe pas marrjes në konsideratë të paketave të pira në vite, ende është
e mundur që kontrolli për gjendjen e duahnpirjes dhe intensitetin e tij të ishte jo plotë në këto
studime dhe se risku më i ulët për kancer të mushkërive thjesht pasqyronte ndryshimet e
zakoneve të duhanpirjes që nuk ishin matur.
Studimet e ndryshme kanë sugjeruar për ekzistencën e një lidhjeje të anasjelltë ndërmjet rritjes së
BMI-së dhe riskut për kancer të mushkërive. Megjithatë, ky efekt i anasjelltë mund të ketë qenë
pasojë e rënies nga pesha, e shkaktuar nga sëmundja preklinike; kjo hipotezë përkrahet nga fakti
se lidhja zhduket me rritjen e kohëzgjatjes së ndjekjes. Efekti i anasjelltë mund të vijë, gjithashtu,
si pasojë e konfondimit rezidual për shkak të duhanpirjes dhe, në fakt, nuk shihet asnjë lidhje
ndërmjet BMI-së dhe kancerit të mushkërive te ata që nuk pinë duhan. 10
Si tumor malinj ai ka të gjitha veçoritë e neoplazmave të cilat janë: Proliferim të shtuar në
dukje i pa kufizuar.
1. Depërtim në indin normal dhe shkatërrimin e tij.
2. Vetia për reçidiv lokale.

7

Balsra BR, TESTA JR. Chromosomal imbalances in human lun cancer. Oncogene 2002;21(45):6877.

8

Vainio H, Bianchini F,eds. Weight control and physical, vol. 6. IARC Handbooks of Cancer Prevention. Lyon,
France: IARC Press, 2000.
9
Tardon A, Lee WJ, Delgado-Rodriguez M, et al. Leisure-time physical activity and lun cancer: a meta-analysis.
Cancer Causes Control 2005; 16:389.
10
Vincent T.DeVita,Jr, Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg – KANCERI, Parime dhe Praktika të onkologjisë,
Universiteti i Prishtinës, 2014, Fq 243.
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Kanceri i pulmoneve është kanceri i trakesë, bronkeve ose i alveolave.Më i shpeshtë është
kanceri i bronkeve, “vrasësi” më i madh. Kanceri i pulmoneve është kanceri më i madh “vrasës”
në Europë dhe në të gjithë botën. 20% e vdekjeve nga kanceri i përkasin kancerit të pulmoneve (
28% tek meshkujt dhe 10% tek femrat).
Me zhvillimin e shkencës dhe teknikës si dhe të ngritjes së nivelit mjekësor, shumë sëmundje të
rënda dhe të rrezikshme nuk janë më të pakurueshme. Por pjesa më e madhe e sëmundjeve
kanceroze është ende e vështirë të shërohet, prandaj tani kanceri është bërë një nga problemet më
të mëdha të shëndetësisë publike në mbarë botën.
Sipas të dhënave statistikore, në vitin 2000 në gjithë botën vdiqën mbi 6 milionë e 200 mijë
njerëz nga kanceri. Por, ndaj kancerit nuk jemi krejt të paaftë, në mjekimin e kancerit në fazën e
hershme mund të arrihen rezultate relativisht të dëshirueshme. Prandaj Organizata Botërore e
Shëndetësisë ka paraqitur se po të kurohet me sukses në fazën e hershme, 1/3 e kancerit mund të
shërohet plotësisht. Kushti paraprak i kurimit me sukses në fazën e hershme të kancerit është
zbulimi i tij i hershëm. 11

4.1. Biologjia molekulare e kancerit të mushkërisë
Gjeneza e tumoreve është një proces me shumë hapa i transformimit të epitelit normal
bronkial në kancerin e dukshëm të mushkërisë. Transformimet e ndryshme molekulare
shkaktohen nga çrregullimi i rrugëve kyçe, siç janë rritja qelizore dhe apoptoza. Klasat kryesore
të gjeneve “kanceroze” të njeriut, të cilat preken nga lezionet gjenetike quhen protonkologjenet
dhe gjenet e supresionit tumoral (TSGs). Shume transformime janë të zaknoshme dhe për
kancerin me qeliza të vogla të mushkërisë (SCLC) dhe ato jo-SCLC (NSCLC), edhe pse një
nëntip mund të jetë më I prirur që të preket nga mutacione të caktuara. Megjithashtë, këto
mutacione të ndryshme në fund shkaktojnë shfuqizim të rrugëve të zakonshme kritike. Pas
formimit të dukshëm të një kanceri, grumbullimi I vazhdueshëm I anomalive gjenetike
influencon proceset e invadimit, metastazat dhe rezistencën ndaj terapisë kanceroze. Për të
“përkthyer” këto të dhëna laboratorike në ato klinike, është e rëndësishme të identifikohet natyra
11

Kristiana Gjikdhim - Kanceri I pulmoneve te femrat, Temë diplome, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës,
2012-2014, fq 7-8.
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dhe frekuanca e ndryshimeve të caktuara, për të testuar nëse ato shoqërohen me të dhëna të
rëndësishme klinike (p.sh me prijen e duhanit, tipin histologjik, stadin, mbijetesën, përgjigjen
ndaj terapisë) dhe të përcaktohet nëse të dhënat klinike ndihmojnë në diagnostifikimin e hershëm
të kancerit, për depistimin parandalues dhe për përpjekjet e trajtimit ose mund të përdorën si
shënues për zhvillimin e trajtimeve të reja. 12

4.2. Teknikat molekulare në klinikën e kancerit të mushkërive
Të kupuarit tonë në ndryshimet e gjenetikës molekulare në patogjenezën e kancerit të
mushkërisë po avancon me shpejtësi, veçanarisht nëpërmjet gjenomikës, proteomikës dhe
modeleve të modifikimit gjenetik tek kafshët. Disa anomali janë të zakonshme tek tumoret e
organeve të tjera të njerit, kurse të tjera duken se janë më specifike për kancerin e mushkërisë,
ndoshta nga tipi unik, nga doza dhe gjendja e indit të ekspozuar karcinogjen. Kur funksioni
biokimik i tyre është i njohur, proteinat e përcaktuara si jonormale duket se përfshihen në disa
rrugë të caktuara rregullatore të rritjes.13 Kështu që, diagrama “rrjetëzore” e qelizave të kancerit
të mushkërisë po bëhet gjithnjë dhe më e qartë. Një përpjekje thelbësore është ndërmarrë për “
përkthimin” e kësaj njohurie aktuale shkencore për këto anomali, nëpërmjet ekzaninimit pranë
shtratit të pacientit. Këto qasje ndahen në katër kategori kryesore:
1. Identifikimi i personave me risk të lartë për të zhvilluar kancer të mushkërisë që mund t’i
përshtaten kimioterapisë parandaluese dhe intensifikimi i përpjekjeve për të lënë duhanin.
Me anë të përmirësimit të metodave për identifikimin molekular të lezioneve të vërteta
parakanceroze, paradigma jonë do të jetë “trajtimi” I lezioneve parakanceroze, më tepër
sesa “kimioparandaluese”. Për shkak se ky trajtim do të kryhet tek individët që nuk kanë
kancer të dukshëm nga ana klinike, ne duhet të jemi të sigurtë që trajtimet të kenë një
shkallë të lartë terapeutike dhe një përfitim të lartë ndaj riskut për kancer.
2. Zhvillimi I teknikave të hershme të depistimit, për identifikimin e sëmundjes parësore
dhe për rishfaqjet. Përseri, “depsistimet e hershme”, të tilla që janë invazive, por që nga
12

Vincent T.DeVita,Jr, Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg – KANCERI, Parime dhe Praktika të onkologjisë,
Universiteti i Prishtinës, 2014, Fq 887.
13
Bild AH, Yao G, Chang JT, et al. Oncogenic pathway signatures in human cancers as a guide to targeted therapies.
Nature 2006;439(7074):353.
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ana klinike janë të fshehta, do të kërkojnë një analizim të kujdesshëm për raportin e riskut
dhe përfitimit. Duke dikur se kanceri I mushkërisë zhvillohet vetëm tek ata që pijnë
dhjetë cigare në ditë, identifikimi I personave me një ndjeshmëri gjenetike për kancer të
mushkërisë duhet të lejojë shënjimin dhe intensifikimin e ndërprerjes së duhanit,
përcaktimin e hershëm dhe përpjekjet për kimioterapi parandaluese. Për këtë,
informacionet e reja inkurajuese, që janë përfituar nga tomografia e kompjuterizuar për
kancerin e mushkërisë, duhet të përmbajnë objektivat kryesore dhe të studiohen nga testet
depsituese radiologjike për identifikimin e shënuesve gjenetikë epidemiologjikë dhe
alterimet e fituara gjenetike respiratore, në mënyrë që të identifikohen individët me risk të
lartë.
3. Identifikimi i shënuesve biologjikë prognostikë që, gjithashtu, do të përfshijnë shënuesit
që parashikojnë përgjigjen ndaj terapive të ndryeshme, veçanërisht ndaj terapisë
biologjike shënjuese, por, gjithashtu, ndaj kimioterapisë tradicionale.
Ndërtimi i terapive të reja specifike për kancerin, që bazohen në njohjen e anomalive gjenetike.
Këto të fundit janë zëvendësimi i TSGs mutante, medikamentet kundër protoonkogjeneve të
aktivizuara, ndërhyrjet në qarqet autokrine dhe parakrine dhe frenimin e angiogjenezës,
metastazës dhe të rrugëve apoptike në qelizat kancerogjene. Megjithëse këto terapi të reja mund
të jenë efektive në vetvete, është më e arsyeshme të theksojmë që ato janë plotësuese, më tepër
sesa zëvendësuese të terapive ekzistuese.14

4.3. Etiologjia e kancerit të pulmoneve.
Në përgjithësi vazhdon të mbetet një problem i hapur megjithëse numërohen shumë
shkaktarë të mundshëm të kancerit të pulmoneve. Më poshtë janë të radhitura sipas vlerës
rritëse të tyre.
 Proçeset inflamatore kronike të çdo origjine rezistente ndaj mjekimit.
 Inhalimi i disa substancave ekzogjene:
14

Vincent T.DeVita,Jr, Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg – KANCERI, Parime dhe Praktika të onkologjisë,
Universiteti i Prishtinës, 2014, Fq 894-895.
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a. substanca kancerogjene profesionale
b. gazet e automobilave dhe industritë.
c. tymi i duhanit që thithet në mënyrë aktive ose pasive.
 Teoria virusale.
 Trashëgimia që shihet si faktor predispozues.

Sjelljet e rrezikshme që sot popullata i kryen me vetëdije, janë edhe shkaktarët kryesorë të këtyre
sëmundjeve.Ndër më të rëndësishmit mjekët rendisin duhanin, alkoolin, drogat, malnutricionin,
obezitetin, stresin dhe dhunën.Duhanpirja është përgjegjëse për afërsisht 90% të rasteve me
kancer të pulmoneve. Duhanpirja pasive rrit rrezikun për kancer të pulmoneve tek ata që nuk
pijnë duhan.Faktorë të tjerë “kancerogjenë” mund të rrisin rrezikun e kancerit të pulmoneve vetë
ose në kombinim me duhanpirjen (p.sh. asbestoza, rrezatimi dhe substanca të ndryshme kimike).
Numri i rasteve që këto të fundit shkaktojnë është krejt i vogël në krahasim me kancerin e
pulmoneve që shfaqet tek duhanpirësit.15

4.4. Manifestimet klinike
Shenjat dhe simptomat, që manifestohen nga pacientët që vuajnë nga kaneri i mushkërisë,
varen nga tipi histologjik i tumorit dhe shtrirja lokoregjionale të tij, si dhe nga lokalizimi,
madhësia dhe numri i metastazave të largëta. Shumë pacientë paraqiten me lezione asimptomike
që janë zbuluar rasëtsisht nga radiografia e toraksit ose nga CT.
Tumoret që zhvillohen në rrugët e mëdha të frymëmarrjes shkaktojnë kollë të vazhdueshme,
gulçimë ose hematipizi (Tabela 1.). Në mënyrë tipike, pacientët me hemoptizi kanë sputum me
rrema gjaku; kurse hemarrogjia masive rrallë herë shihet në kohën e diagnozës. Rritja e
vazhdueshme e tumoreve endobronkiale shpesh rezulton me atellektazë me ose pa pneumoni dhe
absces. Nëse siperfaqja pleurale preket vetëm nga tumori parësor ose shoqërohet me infeksione,
15

Kristiana Gjikdhim - Kanceri I pulmoneve te femrat, Temë diplome, Universiteti “Aleksandër Moisiu”, Durrës,
2012-2014, fq 11-12.
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pleurale me apo pa efuzione në të. Humbja e funksionit të mushkërisë

shoqërohet me dispne, graviteti i së cilës varet nga prekja e mushkërisë dhe nga rezervat
pulmonare të pacientit.
Tumoret që invadojnë murin e toraksit prodhojnë në mënyrë tipike dhimbje djegëse radikulare
ose dhimbje të mprehtë me ose pa efuzione pleurale. Tumoret që zhvillohen brenda sulkusit
superior mund të shoqërohen me sindromën klasike Pancoast, për shkak të prekjes së pleksit të
poshtëm brakial (rrënjet nervore T1 dhe C8), ganglionit stelat dhe murit të toraksit apo trupave
vertebrorë. Prekja ose përfshirja e strukturave brenda mediastinit shkakton sindromën e vëna
kava superior (SVC), paralizë të përsëritur të nervit frenik, disfagi ezofageale, fistul
trakeoezofageale ose efuzion perikardiak. Përveç përjetimit të këryre shenjave specifike, që
lidhen direkt me tumorin ose shoqërohen me limfadenopati, shumë pacientë ankohen për
diskomfort të zbehtë të toraksit, i cili zakonisht është me origjinë viscerale.
Pothuajse të gjithë pacientët me NCSLC të avancuar shfaqin simptoma që i referohen sëmundjes
së tyre në paraqitjen për herë të parë tek mjeku. Lodhja dhe reduktimi i aktivitetit raportohen në
më shumë se 80% të individëve dhe shumica e pacientëve ankohen për kollë, dispnea, anoreksi
dhe humbje në peshë. Moria dhe graviteti i simptomave në këta pacientë e bën të domosdoshëm
fillimin e trajtimit të tumorit bazë për lehtësimin e simptomave, derisa të trajtohet me terapi
përfundimtare.
Ankesat e paraqitura të pacientëve me sëmundje metastatike përcaktohen gjerësisht nga vendet
specifike të prekura si kocka, truri, mëlçia dhe gjëndrat mbirenale. Përveç këtyre, pacientët
shfaqin një sërë sindromash paraneoplazike. Për shembull, osteoartropatia pulmonare
paraneoplazike shpesh ndodh në pacientë me NSCLC dhe manifestohet me dhimbje intensive
kockore dhe me ënjtje të artikulacionit. Ndodh, gjithashtu, dhe tamburizimi i gishtave.
Radiografitë e thjeshta të kockave të prekura kanë paraqitur inflamacionin periostal dhe kapjen e
theksuar simetrike të lëndës së kontrastit në pamjet e skenarit me radionukleide në fundet distale
të kockave të gjata. Simptomat lidhen me osteoartropatinë pulmonare hipertrofike, të cilat i
përgjigjen në mënyrë dramatike trajtimit me aspirinë ose me preparatet antiinflamatore josteroide
dhe në mënyrë tipike pas trajtimit përfundimtar të lezionit parësor. Tamburizimi i gishtave,
gjithashtu shërohet me terapinë kuruese.
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Shenjat dhe simptomat më të zakonshme të kancerit të mushkërisë
Simptomat që shkaktohen nga zhvillimi qendror ose endobronkial i tumorit parësor
Kollë
Hemoptizmi
Gulçimë dhe stridor
Dispnea nga obstruksioni
Pneumoni nga obstruksioni (temperaturë, kollë preoduktive)
Simptomat dytësore që shkaktohen nga zhvillimi periferik i tumorit parësor
Dhimbja nga prekja e mureve të pleurës ose toraksit
Kollë
Dispnea me bazë nga restrikcioni
Sindroma i abscesit të mushkërisë nga formimi i kavitetit të tumorit
Simptomat që shkaktohen nga shpërndarja regjionale e tumorit në toraks për
continuitatem ose nga metastazat e nyjeve limfatike
Obstruksion i trakesë
Shtypja e ezofagut me disfagi
Paralizë e nervit laringeal recurrent me ngjirje të zërit
Paralizë e nervit frenik me ngritje të gjysmës së diafragmës dhe dispnea
Paralizë e nervave simpatikë me sindromën Horner
Prekja e nervit të tetë cervikal dhe të parë torakal me dhimbje të ulnës dhe sindromën
Pancoast
Sindroma e vena kava superior nga obstruksioni vaskular
Shtrirja perikardiake dhe kardiake me shfaqje të tamponadë, aritmi ose insuficiencë kardiake
Obstruksion limfatik me efuzion pleural
Përhapje e limfangeitit nëpër mushkëri me hipoksemi dhe dispnea
Tabela 1. Nga Cohen MH. Sings and symptoms of bronchogenic carcinoma. In: Straus MJ, ed. Lung
cancer: clinical diagnosis and treatment. New York: Grune & Stratton, 1977:85.16

16

Vincent T.DeVita,Jr, Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg – KANCERI, Parime dhe Praktika të onkologjisë,
Universiteti i Prishtinës, 2014, Fq 906.
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Shenjat e kancerit pulmonar në bazë të shpeshtësisë dhe të shfaqjes
Shenjat

Frekuenca

Kollë

8 – 75%

Humbje në peshë

0 – 68%

Dispne

3 – 60%

Dhimbje krahërori

20 – 49%

Hemoptizi

6 – 35%

Dhimbje kockash

6 – 25%

Temperaturë

0 – 20%

Dobësi

0 – 10%

Obstruksion të venës cava superior

0 – 4%

Disfagi

0 – 2%
Tabela 2. Shenjat e kancerit pulmonar në bazë të shpeshtësisë dhe të shfaqjes.17

17

MA student Gentian DAULLE – Kanceri pulmonar dhe kujdesi infermieror, Universiteti ”Aleksandër Moisiu”
DURRES, Durrës 2014, Fq 39.

24

Kujdesi infermieror tek pacientet me kancer pulmunar

2017

4.5. Stadet e kancerit pulmonar
Njohja e stadeve të kancerit pulmonar është shumë i rëndësishëm pasi trajtimi i tij bëhet në bazë
të stadit. Për stadifikimin e kancerit pulmonar përdoret sistemi TNM, i cili përfshin;
 Masën e kancerit ose tumorit ( T )
 Shpërndarjen në nyjet limfatike ( N )
 Metastazat në distance (M)

Stadi 0
Karcinoma “in
situ”, forma e
hershme

Stadi 1
I lokalizuar

Stadi 2
Avancim lokal
i hershëm

Stadi 3
Avancim
lokal i
vonshëm

Figura 1. Stadet e kancerit pulmonar
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Stadi 4
Metastazim

Kujdesi infermieror tek pacientet me kancer pulmunar
Tumoret (T)
T0
T1

Karakteristikat
Nuk vërehet prania e tumorit
Tumori me diametër <2 cm rreth pulmoneve ose
pleurës viscerale, pa invazion

T1a

Tumor 2 cm

T1b

Tumor >2 cm por <3 cm

T2

Tumor >3 cm por <7 cm

T2a

Tumor >3 cm por <5 cm

T2b

Tumor >5 cm por <7 cm

T3

2017

Tumor >7 cm i cili përfshin toraksin, diafragmën,
nervin frenik, pleurën dhe perikardin
Tumor i çdo madhësie i cili përfshin: mediastinin,

T4

zemrën,

trakenë,

nervat

rekurent,

ezofagun,

vertebrat
Nyjet limfatike (N)
N0

Nuk paraqet invadim të nyjeve limfatike

N1

Tumori ka invaduar njërin nga pulmonet

N2

N3

Tumori ka invaduar nyjet limfatike të krahut
përkatës të murit të krahërorit ose të laringut
Tumori ka invaduar nyjet limfatike të krahut tjetër
të mushkërive ose nyjet limfatike më të largëta

Metastaza (M)
M0

Nuk ka metastaza

M1

Metastaza në organe të tjera (rene, kocka, tru)
Prania e metastazave nuk mund të gjykohet dot

Mx

duke qenë se karcinomat parvocelulare dhe
joparvocelulare

të

pulmoneve

shpejtësi të ndryshme.
Tabela 3. Stadet dhe karakteristikat e tumoreve për çdo stad
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Stadi 0 - Kjo quhet faza ' in situ' e sëmundjes, në këtë fazë kanceri nuk ka invaduar afër indeve
dhe nuk është I shpërndarë jashtë pulmoneve.

Hapësira bronkiale
(rrugë ajrore
bronkiale.
Karcinoma in situ
(prezencë të
qelizave malinje)

Figura 2. Stadi 0 i kancerit pulmonar

Stadi 1 – Kanceri është I vogël, nuk ka invaduar në asnjë linfonodul, në këtë rast kirurgjia mund
të heqi komplet kancerin. Stadi I ndahet në dy nënstade, stadi IA ose IB, tumoret më të vogla se
3cm futen në stadin IA dhe tumoret më të mëdha se 3cm dhe më të vogla se 5cm futen në stadin
IB.

Figura 3. Stadi 1 I kancerit pulmonar
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Stadi 2. - Stadi II ndahet në dy nënstade: Stadi IIA dhe IIB. Në stadin IIA tumori është> 7cm,
nuk ka invaduar në linfonodujt ose tumori është<5 cm dhe ka invaduar në linfonodujt më të afërt.
Në stadin IIB, tumori është më I madh se 5cm dhe më I vogël se 7 cm I cili mund të ketë
invaduar ose jo në strukturat e afërta të pulmoneve por që nuk ka invaduar në linfonodujt.

Figura 4. Stadi 2 i kancerit pulmonar

Stadi 3. Stadi i III ndahet në dy nëntipe:IIIA dhe IIIB.
Stadi IIIA - Kanceri në këtë stad është I cdo lloj madhësie dhe mund të: Përfshijë bronkun
kryesor, është e shpërhapur në pleurë, ka invaduar linfonodujt e pulmonit të anës së vet por nuk
ka invaduar në distancë ose Tumori është në cdo lIoj madhësie, shpërhapur në kafazin e
krahërorit, diafragmën, pleurën mediastinale dhe në membranat përreth zemrës.
Stadi IIIB - Tumori është nëmadhësi të ndryshme, është I përhapur në pjesën mediastinale,
zemër, trake ose me shumë noduse tumorale në të njëjtin lob pulmonar.

Figura 5. Stadi 3 I kancerit pulmonar.
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Stadi IV - Në këtë stad, kanceri ka invaduar edhe në pjesë të tjera të trupit, në pleurë, përreth
zemrës etj. Kanceri pulmonar mund të japë metastaza kudo në trup por zakonisht ai përhapet në
kokë, kocka, hepar dhe në mbiveshkore.

Figura 6. Stadi 4 i kancerit pulmonar

5. Trajtimi infermieror tek pacientet me kancer pulmonar
Trajtimi për kancerin pulmonar mund të përfshijë kirurgjinë, kimioterapinë, radioterapinë
dhe/ose një kombinim të tyre. Vendimi se cila metodë është më e përshtatshme bëhet sipas
individit dhe duke marrë në konsideratë lokalizimin dhe stadin e tumorit si dhe gjëndjen e
përgjithshme shëndetësore të pacientit. Si në të gjithë tumoret e tjerë, terapia e dhënë mund të
jetë mjekuese ( kurative ) ose paliative. Më shumë se një lloj terapie mund të jepet në shumë
raste.Në këto lloj rastesh, terapia që I shtohet të parës quhet ndihmëse (adjuvante).Tipe të tjera të
trajtimit si terapia hormonale, terapia biologjike mund të përdoren gjithashtu në disa tipe
tumoresh. Trajtimi I kancerit bëhet nga mjeku specialist në onkologji. Stadi i trajtimit të
kancerit mund të bëhet për qëllim:
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Parandalimi (profilaksi). Profilaksia bëhet për të parandaluar rritjen dhe shumimin e qelizave
kancerogjene ose për të hequr inde prekanceroze të cilat mund të kthehen në kancer
Kurim. Trajtimi në këtë rast bëhet për të shëruar kancerin
Kontrollimin e kancerit. . Trajtimi në këtë rast jepet për të kontrolluar tumorin dhe për të
ndaluar rritjen dhe shpërndarjen e qelizave kancerogjene
Paliativ - Kur kurimi është I pamundur atëherë trajtimi bëhet për të reduktuar simptomat si:
dhimbje,dispne,hemoptizi,për të rritur komfortin dhe cilësinë e jetës
Shkencëtarët thonë se kanë përdorur një vaksinë eksperimentale të quajtur Gvaks për të
eliminuar kancerin e mushkërive.Ajo përbëhet nga një molekulë që përmban një gjen të veçantë.
Ky gjen vendoset në qelizat kanceroze, gjë që shkakton ndryshim në pamjen e këtyre qelizave
dhe në këtë mënyrë kanceri mund të identifikohet lehtë dhe mund të pastrohet siç veprohet në
raste infeksionesh, gripi apo të ftohti. Të dhënat tregojnë se tek disa pacientë tumori në mushkëri
u zhduk plotësisht, ndërsa tek të tjerët përparimi i sëmundjes u ngadalësua dukshëm.Tek një
numër pacientësh që provuan këtë vaksinë tre vjet më parë kanceri nuk është rishfaqur. Sipas
shkencëtarëve, ky është studimi i parë që tregon se kanceri në mushkëri mund të zhduket
plotësisht ose për një kohë të gjatë. Një përpjekje e ngjashme kundër kancerit të lëkurës
gjithashtu ka dhënë rezultate premtuese.

A - Kirurgjia.Heqja kirurgjikale e tumorit zakonisht është e rezervuar vetëm për një fazë të
tumorit, fazën e dytë të kancerit me qeliza jo të vogla, është trajtim i zgjedhur për kancerin që
nuk është përhapur përtej mushkërive. Rreth 10-35% e tumoreve malinje të mushkërive mund të
hiqen me kirurgji. Ndër personat që kanë një kancer të izoluar që rritet ngadalë, 25% kanë
mbijetuar pas diagnozës.Kirurgjia nuk është e mundur nëse kanceri është shumë pranë trakesë
ose nëse pacienti ka problem të tjera serioze. Procedura e zgjedhur kirurgjikale varet nga lloji
dhe lokalizimi I kancerit.Kirurgjia për kancerin pulmonar përbën një procedurë madhore
kirurgjikale dhe kërkon një ndjekje dhe një përkujdesje të madhe infermierore dhe periudha e
hospitalizimit mund të vazhdojë me muaj.

B - Kimioterapia.Kimioterapia është trajtimi I cili përdor medikamente anti-kanceroze
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citotoksike për trajtimin e kancerit pulmonar. Ështe një terapi sistemike e cila qarkullon në të
gjithë trupin duke shkatërruar qelizat kanceroze,duke përfshirë edhe qelizat të cilat janë
shpërndarë në trup,pra kur tumori ka dhënë metastaza të largëta. Kimioterapia është një trajtim I
zgjedhur për shumicën e tumoreve me qeliza të vogla, sepse në shumicën e rasteve këto tumore
janë përhapur shumë në momentin kur bëhet diagnostikimi I tyre.Kimioterapia mund të jepet nga
goja ose në formë infuzionesh i/v, ose një kombinim I të dyjave.Por dihet që kimioterapia përveç
efekteve positive në ndaljen e rritjes së tumorit, dëmton edhe qelizat e organizmit.Është detyra e
infermieres që t’a vërë në dijeni pacientin për këto efekte anësore si dhe t’a ndihmojë në trajtim
dhe menaxhim.

5.1. Tipet e kimioterapisë
Kimioterapia që përdoret zakonisht për të trajuar kancerin pulmonar është terapia me bazë
platini, Cisplatin (Platinol AQ) ose Carboplatin (Paraplatin) dhe zakonisht kombinohet me një
nga këto:

Disa medikamente që përdoren për kimioterapi në trajtimin e kancerit
Etoposide (Vepesid, VP-16)
EP (etoposide dhe cisplatin) kombinimi më i zakonshëm
EC (etoposide dhe carboplatin)
Irinotecan (Camptosan, CPT-II)
Poclitoxel (Taxol)
Docetaxel (Taxotere)
Gemcitabin (Gemzar)
Vinorebin (Novebine)
Vinblastin (Velbe)
Tabela 4. Disa prej medikamenteve që përdoren për kimioterapi në trajtimin e kancerit pulmonar18

18

MA student Gentian DAULLE – Kanceri pulmonar dhe kujdesi infermieror, Universiteti ”Aleksandër Moisiu”
DURRES, Durrës 2014, Fq 34-46.
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Përfundimi
Në fund të këtij punimi kam ardhur në përfundim se kujdesi infermieror tek pacientet me
kancer pulmonar është shumë i rëndësishem dhe se pacientet me kancer pulmonar duhet të
trajtohen me shumë kujdes si dhe infermierit apo mjekut i cili merret me pacientin me këtë lloj
sëmundje duhet të ketë shumë përgjegjësi gjatë realizimit të punës së tij, kjo sepse kanceri
pulmonar shoqërohet me dëmtim të funksioneve pulmonare si dhe ndryshime psiko-emocionale
tek pacientet.

Pasi që kanceri pulmonar është një ndër sëmundjet të cilat po marrin jetët e njerëzve çdo ditë e
më shumë është shumë e rëndësishme që njerëzit të informohen më shumë rreth kësaj sëmundje
si dhe simptomat të cilat paraqiten duhet të merren parasysh në mënyrë që të zbulohet kjo
sëmundje në fillimet e saj dhe të shërohet më shpejtë dhe lehtë.
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Rezyme
Qëllimi: I këtij punimi është të tregohet mënyra se si realizohet kujdesi infermieror tek pacientet
me kancer pulmonar, që të njohë simptomat të cilat paraqiten tek pacienteti me kancer pulmonar,
se si kjo semundje të zbulohet në fazat e herëshme të paraqitjes së saj.
Metodologjia: Për realizimin e këtij punimi është përdorur literaturat bashkëkohore, ku
gjithashtu

kam përdorur një numër të konsiderueshëm të punimeve shkencore si dhe të

konferencave.
Diskutimi: Termi kancer pulmonar, ose karcinoma bronkogjene i referohet gjendjeve malinje që
e kanë origjinën në rrugët respiratore ose parenkimën pulmonare. Rreth 95% e rasteve me kancer
të mushkërisë klasifikohen si kancer pulmonar me qeliza të vogla ose kancer pulmonar me qeliza
jo të vogla.
Përfundimi: Në fund të këtij punimi kam ardhur në përfundim se kujdesi infermieror tek
pacientet me kancer pulmonar është shumë i rëndësishem dhe se pacientet me kancer pulmonar
duhet të trajtohen me shumë kujdes.

Resume

Purpose: This paper is to show how nursing care is performed in patients with pulmonary cancer
to recognize the symptoms that occur in patients with pulmonary cancer, how this disease is
discovered at the very end of its occurrence.
Methodology: For the realization of this paper, contemporary literature was used, where I also
used a considerable number of scientific papers and conferences.
Discussion: The term pulmonary cancer, or bronchoconvalues, refers to malignant conditions
that originate in the respiratory tract or the pulmonary parenchyma. About 95% of cases of lung
cancer are classified as small cell lung cancer or pulmonary cancer with small cells.
Conclusion: At the end of this paper I came to the conclusion that nursing care in patients with
pulmonary cancer is very important and that patients with pulmonary cancer should be treated
with great care.

33

Kujdesi infermieror tek pacientet me kancer pulmunar

2017

Referencat
1. Msc Adem Musliu – Ndryshimet hematologjike-biokimike tek të sëmurët me kancer të
mushkërive dhe efekti I kancerogjenëve, Teza e Doktoraturës, Universiteti I Tiranës,
Tiranë 2014
2. Elona Gjoka – Kanceri i kolonit, trajtimi kirurgjikal dhe kujdesi infermieror, Universiteti
“Aleksandër Moisiu” DURRËS, Durrës, 2014
3. MA student Gentian DAULLE – Kanceri pulmonar dhe kujdesi infermieror, Universiteti
”Aleksandër Moisiu” DURRES, Durrës 2014
4. Kristiana Gjikdhim - Kanceri I pulmoneve te femrat, Temë diplome, Universiteti
“Aleksandër Moisiu”, Durrës, 2012-2014
5. Balsra BR, TESTA JR. Chromosomal imbalances in human lun cancer. Oncogene
2002;21(45):6877.
6. Vainio H, Bianchini F,eds. Weight control and physical, vol. 6. IARC Handbooks of
Cancer Prevention. Lyon, France: IARC Press, 2000.
7. Tardon A, Lee WJ, Delgado-Rodriguez M, et al. Leisure-time physical activity and lun
cancer: a meta-analysis. Cancer Causes Control 2005; 16:389.
8. Vincent T.DeVita,Jr, Theodore S. Lawrence, Steven A. Rosenberg – KANCERI, Parime
dhe Praktika të onkologjisë, Universiteti i Prishtinës, 2014
9. Bild AH, Yao G, Chang JT, et al. Oncogenic pathway signatures in human cancers as a
guide to targeted therapies. Nature 2006;439(7074):353
Burimet nga interneti:
1. http://www.sherbimisocial.gov.al/wpcontent/uploads/2016/11/vleresimi-bio-psiko-socialper-te-rritur.pdf
2. http://ajmhs.umed.edu.al/ajmhsarchive/Viti_1969/Seria%201/S.1%201969.pdf

34

Kujdesi infermieror tek pacientet me kancer pulmunar

2017

Biografi e shkurtër e kandidatit – CV (Curriculum Vitae)

INFORMATAT PERSONALE
Emri dhe Mbiemri

Sylë Ponxhaj

Datëlindja

01.01.1995

Gjinia

Mashkull

Nr.personal

1234621650

Të dhënat kontaktuese:
Nr.telefonit

049 829 512

Adresa

Kosuriq – Pejë

Emaili

sylponxhaj@gmail.com

Të dhënat e kualifimit:
Shkolla fillore

“Migjeni” Gllogjan

Shkolla e mesme e lartë

“Ramiz Sadiku” Pejë – Mjekësi e përgjithshme

Universiteti

Universiteti i Gjakovës “Fehmi Agani”

Fakulteti

Fakulteti i Mjekësisë

Programi

Infermieri

Statusi

I rregullt

Nr. ID

140306031

35

