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DITA BOTËRORE E KANCERIT 4 SHKURT 

"Unë jam dhe unë do t`ia dal".  

Kushdo që je, ke fuqinë për të zvogëluar ndikimin e kancerit për veten, njerëzit 

që doni dhe për botën. 

 

Dita Botërore e Kancerit 

Çdo vit më 4 shkurt, Dita Botërore e Kancerit na fuqizon të gjithëve në të mbarë botën për të 
treguar mbështetje, për të ngritur zërin tonë kolektiv, për të ndërmarrë veprime personale dhe 
për të nxitur qeveritë tona për të bërë më shumë. Dita Botërore e Kancerit është e vetmja ditë 

në kalendarin global të shëndetit ku të gjithë mund të bashkohen dhe të mblidhen nën flamurin 
e kancerit në një mënyrë pozitive dhe frymëzuese. 

Tema e ditës: për vitet 2019-2021 

Viti 2019 shënon fillimin e fushatës 3-vjeçare "Unë jam dhe unë do t`ia dal". Kjo është një thirrje 
për veprim, për angazhim personal dhe përfaqëson fuqinë e veprimeve individuale të 
ndërmarra tani për të ndikuar në të ardhmen. Një fushatë shumëvjeçare ofron një shans për të 
krijuar ndikim afatgjatë duke rritur informimin, angazhimin e publikut, dhe krijuar më shumë 

mundësi për të ndërtuar ndërgjegjësimin global dhe ndërhyrje që kanë impakt 
Krijo një të ardhme pa kancer. 

Koha për të vepruar është tani. 

 

UNIVERSITETI ALDENT 
FAKULTETI SHKENCAVE MJEKËSORE TEKNIKE 

DEPARTAMENTI PROMOCIONIT TË SHËNDETIT 



 

2 

 

PSE? 
9.6 milionë njerëz vdesin çdo vit nga kanceri, ku mund të kemi 26.000 vdekje në ditë. Kjo është më 

shumë sesa kombinimi i HIV / AIDS, malaries dhe tuberkulozit. Ky numër parashikohet të 
dyfishohet në vitin 2030. 70% e vdekjeve nga kanceri ndodh në vendet me të ardhura të ulëta 
dhe të mesme. Vendet me të ardhura të ulëta kanë më pak se 30% të shërbimeve 

shëndetësore për trajtimin e kancerit, krahasuar me 90% të shërbimeve shëndetësore që kanë 
vendet me të ardhura të larta. Përafërsisht 3.7 milionë jetë mund të shpëtohen çdo vit 
nëpërmjet strategjive të duhura të parandalimit, kapjes së hershme, trajtimit në kohë dhe 

cilësor të kancerit. 
 
Kush duhet të përfshihet 
Kushdo që jeni - një i mbijetuar nga kanceri, bashkëpunëtor, një kujdestar, një mik, një 

udhëheqës, një punonjës shëndetësor, një mësues apo një student - keni fuqinë për të 
ndërmarrë veprime për një botë pa kancer. 
 

ÇFAR NDODH NËSE NE VEPROJMË 
Më shumë se një e treta e rasteve të kancerit mund të parandalohet. Një e treta mund të 
shërohet nëse zbulohet herët dhe trajtohet si duhet, duke zbatuar strategji të përshtatshme për 

parandalimin, zbulimin dhe trajtimin.  
 
Progresi arritur 
Sot, ne dimë më shumë për kancerin se kurrë më parë. Përmes investimit në kërkime shkencore 

dhe inovacion, ne kemi përjetuar përparime të jashtëzakonshme në mjekësinë, diagnostike dhe 
njohuri shkencore. Sa më shumë që ne dimë, aq më shumë përparim mund të kemi në 
reduktimin e faktorëve të rrezikut, përmirësimin e diagnozës, parandalimin, trajtimin dhe 

kujdesin ndaj kancerit. 
 
Në vitet e fundit, Kombet e Bashkuara, Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe agjencitë e 

tjera kanë njohur nevojën urgjente për angazhim global. Kur liderët flasin dhe veprojnë, i japim 
vetes një shans për të bërë histori dhe për të lëvizur drejt një bote pa kancer. 
 
Barazia 

Sot, më shumë se gjysma (65%) e vdekjeve të kancerit po ndodhin në pjesët më pak të 
zhvilluara të botës. Edhe në vende me të ardhura më të larta, ka pabarazi tek emigrantët, 
refugjatët dhe komunitete rurale. Qasja e barabartë në parandalimin, diagnozën, trajtimin dhe 

kujdesin e kancerit mund të shpëtojë jetën. 
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Ndryshimi 
Nëpërmjet rritjes së njohurive dhe të kuptuarit të politikave shëndetësore rreth kancerit, ne 

reduktojmë frikën, rritim mirëkuptimin, sqarojmë mitet dhe idetë e gabuara dhe ndryshojmë 
sjelljet dhe qëndrimet. 
 

Çfarë është kanceri? 
Kanceri është një sëmundje që ndodh kur ndryshimet në një grup qelizash normale brenda 
trupit çojnë në rritjen e pakontrolluar, jonormale duke formuar një gungë të quajtur tumor; kjo 
është e vërtetë për të gjitha kanceret, përveç leukemisë (kanceri i gjakut). Nëse nuk trajtohen, 

tumoret mund të rriten dhe të përhapen në indet normale përreth, ose në pjesë të tjera të 
trupit nëpërmjet sistemit të gjakut dhe sistemit limfatik dhe mund të ndikojnë në sistemet e 
tretjes, nervore dhe qarkulluese të gjakut, ose çlirimin e hormoneve që mund të ndikojnë në 

funksionimin e trupit 
 
Tumoret mund të ndahen në tri grupe: beninje, malinje ose para-kanceroze 

 
Tumoret beninje nuk janë kancerogjene dhe rrallë kërcënojnë jetën. Ata priren të rriten mjaft 
ngadalë, nuk përhapen në pjesë të tjera të trupit dhe zakonisht përbëhen nga qeliza mjaft të 
ngjashme me qelizat normale ose të shëndetshme. Ata vetëm do të shkaktojnë një problem 

nëse zmadhohen shumë, duke u bërë të pakëndshme, ose duke shtypur në organe të tjera - për 
shembull një tumor në tru brenda kafkës, apo çlirojnë e hormone që ndikojnë në funksionimin 
e trupit. 

 
Tumoret malinje janë më të shpejta se tumoret beninje dhe kanë aftësinë për të përhapur dhe 
shkatërruar indet fqinje. Qelizat e tumoreve malinje mund të përhapen nga tumori kryesor 

(primar) në pjesë të tjera të trupit përmes një procesi të njohur si metastazë. Pas pushtimit të 
indeve të shëndosha në vendin e ri ata vazhdojnë të ndahen dhe të rriten. Këto vende 
sekondare njihen si metastaza dhe gjendja quhet si kancer metastatik.  
 

Prekanceroz (ose premalinj) përshkruan gjendjen që përfshin qelizat anormale të cilat mund 
(ose kanë të ngjarë) të zhvillohen në kancer. 
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LLOJET E KANCEREVE 
 

Kanceri mund të klasifikohet sipas llojit të qelizës nga ato fillojnë. Ekzistojnë pesë lloje kryesore: 
Karcinoma - Një kancer që lind nga qelizat epiteliale (qelizat që ndihmojnë në mbrojtjen, ose 
mbështjelljen e organeve). Karcinomat mund të pushtojnë indet dhe organet përreth dhe të 

formojnë metastaza në nyjet limfatike dhe në zona të tjera të trupit. Format më të zakonshme 
të kancerit në këtë grup janë kanceri i gjirit, prostatës, mushkërive dhe zorrës së trashë 
Sarkoma - Një lloj i tumorit malinj të kockave, ose indeve të buta (yndyra, muskujt, enët e 
gjakut, nervat dhe indet e tjera lidhëse që mbështesin dhe rrethojnë organet). Format më të 

zakonshme të sarkomës janë leiomyosarcoma, liposarcoma dhe osteosarcoma 

 
Limfoma dhe Myeloma - Limfoma dhe Myeloma janë kancere që fillojnë në qelizat e sistemit 

imunitar. Limfoma është një kancer i sistemit limfatik, i cili kalon nëpër trup dhe kështu mund 
të ndodhë kudo. Myeloma (ose mieloma e shumëfishtë) fillon në qelizat e plazmës, një lloj 
qelize e bardhë që prodhon antitrupa për të ndihmuar në luftimin e infeksionit. Ky kancer mund 
të ndikojë në aftësinë e qelizës për të prodhuar antitrupa në mënyrë efektive 

Leuçemia - Leuçemia është një kancer i qelizave të bardha të gjakut dhe palcës së kockave, indit 
që formon qelizat e gjakut. Ekzistojnë disa nëntipe; të zakonshme janë leuçemia limfocitike dhe 
leuçemia kronike limfocitike 

Kanceri i trurit dhe palcës kurrizore - këto janë të njohura si kancere të sistemit nervor 
qendror. Disa janë beninj, ndërsa të tjerët mund të rriten dhe të përhapen në metastaza. 
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SHKAQET 
 
Kanceret mund të shkaktohen nga një numër faktorësh të ndryshëm dhe si me shumë 

sëmundje të tjera. Është e rëndësishme të mbani mend se, ndonëse disa faktorë nuk mund të 
ndryshohen, rreth një e treta e rasteve të kancerit mund të parandalohen duke ulur rreziqet e 
lidhur me stilin e jetesës, sjelljes dhe të dietës. 

FAKTORËT E NDRYSHUESHËM TË RREZIKUT përfshijnë: 

Alkooli - Dëshmia se të gjitha llojet e pijeve alkoolike janë shkak i një numri të kancereve tani 
është më e fortë se kurrë më parë. Alkooli mund të rrisë rrezikun e gjashtë llojeve të kancerit, 
duke përfshirë zorrët (kolorektal), gjirin, gojën faringun dhe laringun (gojës dhe fytit), esofagut, 

mëlçisë dhe stomakut. Provat tregojnë se në përgjithësi, njerëzit sa më shumë pije konsumojnë 
aq më i lartë është rreziku për kancer edhe marrja e moderuar e alkoolit rrit rrezikun. 
Mbipesha ose obeziteti - pesha e tepërt ka qenë e lidhur me një rrezik në rritje të zhvillimit të 

12 kancereve të ndryshëm, duke përfshirë dhe kancerin e zorrës dhe pankreasit. Në përgjithësi, 
rritja më e madhe e peshës, sidomos tek të rriturit, shoqërohet me rreziqe më të mëdha për 
kancerin. 

Dieta dhe të ushqyerit - Ekspertët sugjerojnë se ushqyerja, veçanërisht dietat e larta me mish 

të kuq, mish të përpunuar, ushqime të kripura dhe të varfëra në fruta dhe perime kanë ndikim 
në rreziqet e kancerit, veçanërisht kolorektum, nasofarinx dhe stomak . 
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Aktiviteti fizik - aktiviteti fizik i rregullt jo vetëm që ndihmon në reduktimin e yndyrës trupore 

të tepërt dhe rreziqet e kancerit të lidhura me këtë, por duke qenë fizikisht aktiv mund të 
ndihmoj për të zvogëluar rreziqet e zhvillimit të kancerit të zorrës së trashë, të gjirit dhe të 
endometriumit. 

Duhani - Tymi i duhanit përmban të paktën 80 substanca të ndryshme që shkaktojnë kancer 
(agjentë kancerogjen). Kur pi duhan, kimikatet hyjnë në mushkëri, kalojnë në qarkullimin e 
gjakut dhe transportohen në të gjithë trupin. Kjo është arsyeja pse pirja e duhanit, jo vetëm që 

shkakton kancer të mushkërive dhe të gojës, por lidhet edhe me kanceret e tjera. Sa më shumë 
duhan të pijë një person, sa më herët ta fillojë, dhe sa më gjatë ta mbajë duhanpirjen, të gjitha 
më tej rrisin rrezikun e kancerit. Aktualisht përdorimi i duhanit është përgjegjës për rreth 22% 
të vdekjeve nga kanceri. 

Rrezatimi jonizues - Burimet e shkaktuara nga rrezatimi mund të shkaktojnë kancer. Këto 
përfshijnë radonin, x-rrezet, rrezet gama dhe format e tjera të rrezatimit me energji të lartë. 
Ekspozimi i zgjatur dhe i pambrojtur ndaj rrezatimit ultravjollcë nga dielli, llampave për nxirje 

mund të çojë gjithashtu në melanoma dhe malinjitete lëkurës. Njerëzit me lëkurë ngjyrë të 
zbehtë, individë me shumë nishane, ose që kanë një histori familjare të kancerit të melanomës 
ose kancer të lëkurës I formës jo melanoma, janë në rrezik më të madh. Megjithatë, njerëzit me 

të gjitha nuancat e lëkurës mund të zhvillojnë kancer të lëkurës, duke përfshirë individë me 
lëkurë të errët.  
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Rreziqet në vendet e punës - Disa njerëz rrezikojnë të ekspozohen ndaj një substance që 
shkakton kancerin për shkak të punës që ata bëjnë. Për shembull, punëtorët në industrinë e 

bojës kimike janë gjetur të kenë një incidencë më të lartë se normale të kancerit të fshikëzës 
urinës. Azbesti është një shkak i njohur për kancerin ngai vendi punës - veçanërisht një kancer i 
quajtur mesothelioma, i cili zakonisht ndikon në pjesën mbështjellëse të mushkërive. 

Infeksioni - Agjentët infektivë janë përgjegjës për rreth 2.2 milion vdekje nga kanceri në vit. Kjo 
nuk do të thotë se këto kancere mund të kapen si një infeksion; por virusi mund të shkaktojë 
ndryshime në qelizat që i bëjnë ato me më shumë gjasa të bëhen kancerogjene. 
Rreth 70% e kancerit të qafës së mitrës janë shkaktuar nga infeksionet e Papillomavirusit (HPV) 

të njeriut, ndërsa kanceri i mëlçisë dhe limfoma jo-Hodgkin mund të shkaktohen nga virusi i 
hepatitit B dhe C, dhe limfomat janë të lidhura me Epsteinbarr virus. 
Infeksionet bakteriale nuk janë menduar si agjentë që shkaktojnë kancer në të kaluarën, por 

studimet më të fundit kanë treguar se njerëzit që kanë infeksion helicobacter pylori të stomakut 
të tyre zhvillojnë inflamimin e shtresave të stomakut, gjë që rrit rrezikun e kancerit të stomakut.  
 

FAKTORËT E RREZIKUT JO TË MODIFIKUESHËM përfshijnë: 

Mosha - Shumë lloje të kancerit bëhen më të përhapura me moshën. Njerëzit që jetojnë më 

gjatë kanë më shumë ekspozim për ndryshime kancerogjene dhe ka më shumë kohë për 

ndryshime gjenetike, ose mutacione të ndodhin brenda qelizave të tyre. Substancat që 

shkaktojnë kancerin (kancerogjenët) - janë substanca që ndryshojnë mënyrën se si sillet një 

qelizë, duke rritur shanset për zhvillimin e kancerit. Gjenet janë mesazhet e koduara brenda një 

qelize që tregojnë se si të sillen. Mutacionet ose ndryshimet në gjen, të tilla si dëmtimi, ose 

humbja, mund të ndryshojnë mënyrën se si qeliza sillet duke e bërë atë më shumë të ngjarë të 

jetë kancerogjene  

Gjenetika - Disa njerëz fatkeqësisht lindin me një rrezik të lartë gjenetik të trashëguar për një 

kancer të veçantë ('predispozita gjenetike'). Kjo nuk do të thotë se zhvillimi i kancerit është i 

garantuar, por një predispozitë gjenetike e bën sëmundjen më të mundshme. Për shembull, 

gratë që kanë gjenet e kancerit të gjirit BRCA 1 dhe BRCA 2 kanë një predispozitë më të lartë 

për zhvillimin e kësaj forme të kancerit sesa gratë me rrezik normal të kancerit të gjirit. 

Megjithatë, më pak se 5% e të gjithë kancerit të gjirit është i njohur për shkak të gjeneve. Pra, 

edhe pse gratë me një nga këto gjene kanë individualisht më shumë gjasa të zhvillojnë kancerin 

e gjirit, shumica e rasteve nuk shkaktohen nga një gabim gjenetik i trashëguar me rrezik të lartë. 

Kjo vlen edhe për kanceret e tjera të zakonshme ku disa njerëz kanë një predispozitë gjenetike - 

për shembull, kanceri i zorrës së trashë (zorrë e trashë). 

Sistemi imunitar - Njerëzit të cilët kanë dobësuar sistemin imunitar janë më shumë në rrezik 

për zhvillimin e disa llojeve të kancerit. Kjo përfshin njerëz që kanë pasur transplantim të 

organeve dhe marrin ilaçe për të frenuar sistemet e tyre imune për të ndaluar refuzimin e 

organeve, plus njerëz që kanë HIV ose AIDS, ose kushte të tjera mjekësore që reduktojnë 

imunitetin ndaj sëmundjeve. 
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SHENJA DHE SIMPTOMA TË KANCERIT 
Me kaq shumë lloje të llojeve të kancerit, simptomat janë të ndryshme dhe varen nga vendi ku 
shfaqet sëmundja. Sidoqoftë, ka disa shenja dhe simptoma kyçe për t'u kujdesur, duke 

përfshirë: 
Njollat ose ënjtja e pazakontë–kokrra/noduse  kanceroze shpesh janë pa dhimbje dhe mund të 
rriten në madhësi kur kanceri përparon. 

Kollitja, mungesa e frymëmarrjes ose vështirësia e gëlltitjes–kini kujdes për episode të 
vazhdueshme kollitjesh, mungesë frymëmarrjeje ose vështirësi gëlltitjeje 
Ndryshimet në rutinën e zorrëve - të tilla si kapsllëku dhe diarreja dhe /ose gjaku i gjetur në 

feçe. 
Gjakderdhja e papritur - përfshin gjakderdhje nga vagina, anusi, ose gjaku i gjetur në feçe, në 
urinë, ose kur kolliteni. 
Humbje e pashpjegueshme e peshës - një sasi e madhe humbje peshe e pashpjegueshme dhe e 

paqëllimshme për një periudhë të shkurtër kohe (disa muaj) 
Lodhja – që është nji lodhje ekstreme dhe mungesë të madhe të energjisë. Nëse lodhja është 
për shkak të kancerit, individët zakonisht kanë edhe simptoma të tjera. 

Dhimbje - përfshin dhimbje të pashpjegueshme ose të vazhdueshme, ose dhimbje që vjen dhe 
shkon. 
Nishan i ri, ose ndryshime në një nishan - shikoni për ndryshime në madhësi, formë ose ngjyrë 

dhe nëse bëhet i çrregullt, ose gjakoset, apo rrjedh. 
Probleme me urinimin - përfshin nevojën për të urinuar urgjentisht, më shpesh, ose nuk jeni në 
gjendje të shkoni kur keni nevojë, ose përjetoni dhimbje gjatë urinimit. 
Ndryshimet e pazakonta të gjirit - shikoni për ndryshime në madhësi, formë ose dhimbje, 

ndryshime në lëkurë. 
Humbja e oreksit - Ndjenja më pak të uritur se zakonisht për një periudhë të zgjatur kohe. 
Një pezmatim, skuqje ose ulçerë që nuk do të shërohet - duke përfshirë një njollë, plagë të 

skuqur, ose ulçerë të gojës. 
Djegje ose dispepsi/mostretje - urth të vazhdueshëm ose dhimbje stomaku, ose dispepsi. 
Djersitje e shumtë natën - kujdes për djersitje natën shumë të rëndë dhe të dendur  

 



 

9 

 

 
 

 
 

PARANDALIMI 

Mbi një e treta e të gjitha llojeve të kancerit mund të parandalohen duke zvogëluar ekspozimin 
ndaj faktorëve të rrezikut si duhani, obeziteti, pasiviteti fizik, infeksionet, alkooli, ndotje 
mjedisore, perdorimi lendëve kancerogjene në punë dhe rrezatimet. 
 

Parandalimi i kancereve të caktuara mund të jetë efektiv edhe përmes vaksinimit kundër Virusit 
të Hepatitit B (HBV) dhe Papilloma Virusit të Njeriut (HPV), duke ndihmuar në mbrojtjen nga 
kanceri i mëlçisë dhe kanceri i qafës së mitrës. 

Zvogëlimi i ekspozimeve ndaj kancerogjenëve të tjerë si ndotja e mjedisit, kancerogjenët në 
punë dhe rrezatimi mund të ndihmojnë në parandalimin e kancerit të mëtejshëm. 

Zbulim i hershëm 
Ka një numër të llojeve të kancerit që mund të identifikohen në fillim, gjë që ndihmon në 

përmirësimin e shanseve për rezultate të suksesshme të trajtimit, shpesh me kosto më të ulët 
dhe me më pak efekte anësore (ose më pak të rëndësishme) për pacientët. Ekzistojnë analiza 
kosto efektive që ndihmojnë në zbulimin e kancerit kolorektal, të gjirit, të qafës së mitrës dhe të 

gojës dhe gjithnje e më shumë zhvillohen analiza të mëtejshme për kanceret e tjerë. Kontrolloni 
me mjekun tuaj për udhëzimet në lidhje me rekomandimet kombëtare në lidhje me vaksinimet, 
testimin dhe shfaqjet. Këto mund dhe ndryshojnë nga vendi në vend.  
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Klasifikimi i kancerit nga shtrirja anatomike e sëmundjes, është esenciale për kujdesin e 

pacientit, kërkimin dhe kontrollin e kancerit. Sistemi klasifikimit TNM i stadeve I hartuar nga 
UICC (Unioni International për Kontrollin e Kancerit) është gjuha e përbashkët e adoptuar nga 
profesionistët e shëndetit onkologjik për të komunikuar në shkallën e kancerit për pacientët 
individualë. Sapo të njihet dhe kuptohet faza e kancerit, kjo shpesh është një bazë për të 

vendosur trajtimin e duhur dhe prognozën individuale. Ajo gjithashtu mund të përdoret për të 
informuar dhe vlerësuar udhëzimet e trajtimit dhe përbën informacion vital për hartuesit e 
politikave që zhvillojnë, ose zbatojnë kontrollin e kancerit, planet parandaluese dhe kërkimet. 

Klasifikimi TNM fokusohet në shtrirjen anatomike të tumorit dhe përcaktohet duke vlerësuar 
kategoritë e mëposhtme: 
• T përshkruan madhësinë e tumorit kryesor (primar) 

• N përshkruan nëse kanceri është përhapur në nyjet limfatike aty pranë 
• M përshkruan nëse kanceri ka metastasizuar (përhapet nga tumori primar në një pjesë tjetër 
të trupit) 
 

MENAXHIMI DHE TRAJTIMI I KANCERIT 
Trajtimi varet nga lloji i kancerit, sa është madhësia e tij, nëse është përhapur dhe shëndeti i 
përgjithshëm. Llojet e përgjithshme të trajtimeve përfshijnë: kirurgjia, kimioterapia, 

radioterapia, terapia hormonale, imunoterapia dhe terapi gjenetike. 
 
Kirurgjia 

Nëse një kancer nuk ka metastazë (përhapje), kirurgjia mund të heqë të gjithë kancerin dhe 
mund të kurojë plotësisht sëmundjen. Shpesh, kjo është efektive në heqjen e prostatës, gjirit 
ose testikulit. 
Radioterapia 

Trajtimi me rrezatim, ose radioterapia përdor rrezet me energji të lartë për të zvogëluar një 
tumor, ose për të shkatërruar qelizat e kancerit si një trajtim i pavarur dhe në disa raste në 
kombinim me trajtimet e tjera të kancerit. 

Kimioterapia 
Kimioterapia përdor kimikate për të ndërhyrë në mënyrën se si ndahen qelizat - dëmtimin e 
ADN-së - në mënyrë që qelizat e kancerit të shkatërrojnë veten. Këto trajtime synojnë çdo 

qelizë që ndahet me shpejtësi (jo domosdoshmërisht vetëm qeliza të kancerit), por zakonisht 
qelizat normale mund të shërohen nga çdo dëmtim i shkaktuar nga kimikatet,  si dhe qelizat e 
kancerit. Kimioterapia përdoret përgjithësisht për të trajtuar kancerin që është përhapur ose 
metastazuar, sepse ilaçet udhëtojnë në tërë trupin. Është një trajtim i domosdoshëm për disa 

forma të leukemisë dhe limfomës. 
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Imunotherapia 

Imunoterapia përdor sistemin imunitar të trupit për të luftuar tumorin e kancerit. Imunoterapia 
mund të trajtojë të gjithë trupin duke i dhënë një agjent që mund të tkurrë tumoret. 
Terapia hormonale 
Disa kancer janë lidhur me disa lloje të hormoneve, duke përfshirë kancerin e gjirit dhe të 

prostatës. Terapia hormonale punon për të ndryshuar prodhimin e hormoneve në trup në 
mënyrë që qelizat e kancerit të ndalojnë në rritje ose të shkatërrohen krejtësisht. 
Terapia e gjeneve 

Qëllimi i terapisë së gjeneve është zëvendësimi i gjeneve të dëmtuara me ato që punojnë për të 
trajtuar një shkak rrënjësor të kancerit: dëmtimi i ADN-së. Terapitë e tjera të bazuara në gjenet 
fokusohen në dëmtimin e mëtejshëm të ADN-së të qelizave kancerogjene deri në pikën ku 

qeliza shkatërron veten. Megjithatë, terapia e gjeneve është e re dhe ende nuk ka rezultuar me 
ndonjë trajtim të suksesshë 
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Mbijetesa nga Kanceri 
Mbijetesa fokusohet në shëndetin dhe çështjet fizike, psikologjike, sociale dhe ekonomike që 

prekin njerëzit pas përfundimit të trajtimit parësor për kancer, përfshirë njerëzit që nuk kanë 
sëmundje pas përfundimit të trajtimit, njerëz që vazhdojnë të marrin trajtim për të zvogëluar 
rrezikun e rikthimit prap të kancerit dhe njerëz me sëmundje të kontrolluar mirë dhe disa 

simptoma, të cilët marrin trajtim për të menaxhuar kancerin si një sëmundje kronike. 
 
Kujdesi mbijetësor perfshin çeshtje qe lidhen me kujdesin pasues, menaxhimin e efekteve 

anësore të vonuara të trajtimit, përmiresimin e cilësisë së jetës dhe shëndetin psikologjik dhe 
emocional. Kujdesi mbijetësor përfshin gjithashtu trajtimin antikancer të ardhshëm aty ku është 
e aplikueshme. Anëtarët e familjes, miqtë dhe kujdestarët gjithashtu duhet të konsiderohen si 
pjesë e përvojës së mbijetesës. 
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Kujdesi paliativ 
Kujdesi paliativ shkon gjatë udhëtimit të pacientit nga diagnoza në kurimin, ose fundin e jetës 

dhe është i dizajnuar për të lehtësuar simptomat dhe për të përmirësuar cilësinë e jetës së 
pacientit me kancer. Mund të përdoret për t'iu përgjigjur simptomave shqetësuese si dhimbje, 
ose sëmundje, dhe gjithashtu për të zvogëluar ose kontrolluar efektet anësore të trajtimeve të 

kancerit. Në kancer të avancuar, trajtimi paliativ mund të ndihmojë dikë që të jetojë më gjatë 
dhe të jetojë në mënyrë të qetë edhe nëse ato nuk mund të shërohen.  

 
Unë jam dhe unë do t`ia dal". 

Kushdo që je, ke fuqinë për të zvogëluar ndikimin e kancerit për veten, njerëzit që doni dhe për botën. 
Si njerëzit mund të ndihmojnë vetveten: 
Bëni zgjedhje të shëndetshme të jetesës që përfshijnë shmangien e përdorimit të produkteve të duhanit, 

bërjen sa më shumë aktivitet fizik, ushqyerjen shëndetshme, kufizimin e alkoolit dhe qëndrimin e sigurt 

në diell. 

Njihni shenjat dhe simptomat e kancerit dhe udhëzimet për zbulimin e hershëm, sepse kapja e kancerit 

herët shpesh e bën më të lehtë trajtimin. 

Tregoni histori rreth përvojave të tuaja lidhur me kancerin, komunikoni me vendimmarrësit dhe 
bashkohuni me grupet mbështetëse për të ndihmuar të bëni ndryshime pozitive për të gjithë njerëzit e 

prekur nga kanceri. 

Kur është e mundur, përdorni punën dhe aktivitetet e tjera ditore gjatë dhe pas trajtimit të kancerit si 

mundësi për të ruajtur normalitetin, rutinën, stabilitetin, kontaktin social dhe të ardhurat. 

Si njerëzit mund t'i ndihmojnë të tjerët: 
Mbështetni pacientët me kancer dhe të mbijetuarit me ndikimet fizike dhe emocionale të kancerit edhe 

pas përfundimit të trajtimit. 
Kërkoni nga drejtuesit e qeverisë që të ofrojnë burimet e duhura për të ulur vdekjet e kancerit dhe për 

të siguruar një cilësi më të mirë të jetës për pacientët dhe të mbijetuarit. 

Edukoni veten dhe të tjerët rreth lidhjes mes sjelljeve të caktuara të jetesës - duke përfshirë pirjen e 

duhanit, ushryerjen jot ë mirë dhe mungesën e aktivitetit fizik - dhe rrezikun për kancer. 

Sqaro keqkuptimet dhe mitet që çojnë në stigmën dhe diskriminimin kundër njerëzve me kancer në disa 

komunitete. 

Inkurajoni shkollat dhe vendet e punës për të zbatuar politikat e ushqyerit, aktivitetit fizik dhe pa pirjen 
e duhanit që i ndihmojnë njerëzit të pranojnë zakone të shëndetshme për jetën. 

World Cancer Day 2019: 'I Am and I Will.' - American Cancer Society 

 

 

 

 

 

 

https://www.cancer.org/latest-news/world-cancer-day-2019.html
https://www.cancer.org/latest-news/world-cancer-day-2019.html
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Burimet:  
World Cancer Day 2019: 'I Am and I Will.' - American Cancer Society 

 World Cancer Day | UICC  

World Cancer Day 2019 - Cancer Research UK 

 Dita Botërore e Luftës Kundër Kancerit, 4 shkurt 2019 – I. SH. P. 
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