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Shkencëtarët, ekspertët dhe profesionistët e institucioneve e fushave të ndryshme të shëndetësisë, nga 
Shqipëria dhe vende të rajonit, të mbledhur në konferencën “Cervical-cancer: prevention, diagnosis and 
treatment”, organizuar në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë, 

Nënvizojnë se:  

• Kanceri i qafës së mitrës është kanceri i dytë më i shpeshtë pas kancerit të gjirit për gratë e 
moshës 15-49 në Shqipëri. Çdo vit rreth 40 gra vdesin në moshë relativisht të re nga ky kancer. 

• Vdekjet nga kanceri i qafës së mitrës konsiderohen të parandalueshme. Me njohuritë 
shkencore dhe teknologjinë ekzistuese nuk duhet të kishim vdekje nga ky kancer. Programet e 
depistimit për këtë kancer konsiderohen gjithashtu si shumë kosto-efektive dhe do të kishin 
përfitime të matshme për gjithë shoqërinë.  

• Prirjet në kohë të këtij kanceri në Shqipëri nuk tregojnë shenja rënie, përkundrazi. Organizimi 
dhe mbështetja e shërbimeve ekzistuese janë të pamjaftueshme, të papërshtatshme dhe jo 
efektive për parandalimin e kancerit të qafës së mitrës në popullatë. Në Shqipëri ofrohen 
vetëm shërbime të depistimit sporadik me një mbulesë shumë të ulët në popullatë, pa 
garantim të elementeve të etikës dhe me kontroll të mangët të cilësisë.  

Institucionet kërkimore/akademike/shëndetësore në Shqipëri, vitet e fundit kanë prodhuar mjaftueshëm 
informacion që lejon një analizë të përshtatshme të kapaciteteve dhe nevojave në nivele të ndryshme të 
sistemit shëndetësor, lidhur me fillimin e një programi të depistimit kombëtar. Bazuar në këtë 
informacion, Konferenca rekomadon me forcë: 

• Fillimin e një depistimi të organizuar për kancerin e qafës së mitrës në Shqipëri. Edhe në 
kushtet e ekzistencës së një vaksine për imunizimin kundër HPV, programi i depistimit ngelet i 
domosdoshëm; sikur një program vaksinimi kundër HPV të fillonte tani, efektet e tij në 
shëndetin e grave do të përftoheshin vetëm pas 30 apo 40 vitesh.  

• Që një program i tillë të jetë efektiv dhe të ketë pak risqe ai duhet të jetë i organizuar dhe të 
sigurojë një mbulesë të lartë depistimi, ndërkohë që siguron një kontroll të cilësisë në të gjitha 
nivelet e sistemit. Një program depistimi për kancerin e qafës së mitrës i përfshin të gjithë 
nivelet e sistemit shëndetësor dhe kërkon një organizim të përshtatshëm për bashkëpunimin 
mes tyre në funksion të shërbimeve për gruan dhe shëndetin e saj.  

• Që programi i depistimit në Shqipëri të ketë një mbulesë të lartë duhet të sigurojë ftesën apo 
informimin e organizuar dhe personal për gratë që do të përfshihen në program. Për një 
mbulesë të lartë do të shërbenin masat për uljen e barrierave financiare (pa kosto për gratë e 
përfshira) dhe gjeografike (testet depistuese dhe ekzaminimet gjinekologjike sa më pranë 
grave, ndërkohë që leximi i testeve në mënyrë të centralizuar) 



• Program i depistimit të organizuar duhet të aplikohet në mënyrë graduale dhe sigurojnë 
qëndrueshmërinë në kohë përmes masave ligjore dhe mbështetjes së Ministrisë së 
Shëndetësisë.  

Bazuar në informacionin më të mirë shkencor që ekziston sot në botë në fushën e kontrollit të kancerit të 
qafës së mitrës, si dhe udhëzuesit më të fundit europianë për sigurimin e cilësisë në depistimin për 
kancerin e qafës së mitrës dhe udhëzuesit e Praktikës Bazë për kontrollin gjithëpërfshirës të kancerit të 
qafës së mitrës i Organizatës Botërore të Shëndetësisë, konferenca orienton masat për t’u ndërrmarrë në 
këtë fushë në Shqipëri sipas principeve të mëposhtme: 

• Për nivelin e zhvillimit të vendit tonë dhe për të shmangur në maksimum ndërhyrjet invazive të 
padobishme, në Shqipëri është më e përshtatshme strategjia ‘depistim–diagnostikim–trajtim i 
parakancerit’ kundrejt strategjisë  ‘depistim-trajtim’; 

• Qendrat e kujdesit shëndetësor parësor janë vendi më i përshtatshëm për kontaktin e grave të 
përfshira në program me personelin shëndetësor dhe ofrimin e shërbimeve të këshillimit dhe 
marrjes së mostrës biologjike për testin e depistimit. Mjekët, mamitë dhe infermerirët që 
punojnë në këto qendra, për të përballuar një program depistimi në shkallë të gjerë, duhet të 
mbështeten me trajnim, bazuar në udhërrëfyes/protokolle kombëtare; 

• Nuk duhet lejuar që mangësitë në diagnozë dhe trajtim në institucionet shëndetësore publike 
të kërcënojnë besimin e publikut tek programi. Duhen bërë përpjekje për minimizimin 
sistematik të tyre dhe sigurimin e të gjithë shërbimeve bazë të diagnozës dhe trajtimit në 
Shqipëri; 

• Për të rritur kosto-efektivitetin dhe për të kontrolluar cilësinë, leximi i testeve të depistimit 
primar duhet centralizuar në Tiranë; 

• Përveç pap-testit, duhet të merret në kosideratë seriozisht përdorimi i testit të HPV me risk të 
lartë si test i depistimit primar për arsye të efektivitetit dhe prakticitetit gjatë aplikimit të tij në 
shkallë të gjerë; 

• Nuk është kosto-efektive përdorimi paralel i dy testeve të depistimit primar, por është e 
rekomandueshme që njëri prej testeve të përdoret si triazh, për gjithë rastet që rezultojnë 
pozitive në testimin primar. 

Në përfundim, pjesëmarrësit në konferencë, pas shkëmbimit të përvojave më të mira të deritanishme në 
Shqipëri dhe në vende të tjera, bien dakord mbi nevojën për organizim dhe koordinim ndërinstitucional në 
këtë fushë:  

• Ministria e Shëndetësisë duhet të udhëheqë procesin e ngritjes së programit kombëtar për 
depistimin e kancerit të qafës së mitrës përmes mekanizmave ligjore dhe mbështetjes 
financiare 

• Spitalet Universitare në bashkëpunim me Institutin e Shëndetit Publik dhe Qendrën Kombëtare 
të cilësisë dhe sigurisë duhet të përgatisin standardet, mekanizmat e përmirësimit të 
vazhdueshëm të cilësisë dhe treguesit e vlerësimit e të monitorimit të programit. Bashkëpunimi 
me ekspertë ndërkombëtarë në këtë fushë do të ishte i dobishëm. Një bord me përfaqësues 
nga këto institucione dhe i miratuar nga Ministri i Shëndetësisë do të ndihmonte ndjekjen në 
vijimësi të tyre. 
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