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Hyrje

Një diagnozë kanceri shpesh të çon në shumë pyetje. Gjetja
e përgjigjes së saktë është shumë e rëndësisshme – këto
pyetje do t'ju ndihmojnë të merrni vendime që janë të
përshtatshme dhe të drejta për ju. Kjo broshurë do ju
ndihmoj të mësoni më shumë rreth kancerit duke folur me
personelin shëndetësor që ju trajton edhe nëpërmjet
pyetjeve që ju do tu drejtoni atyre.
Kjo broshurë hedh dritë mbi çështjet që konsiderohen më të
rëndësishme duke sugjeruar pyetje kyçe për të marrë
përgjigje.
Ju nuk duhet të bëni të gjitha llojet e pyetejeve. Zgjidhni atë
që i përshtatet situatës suaj dhe shtoni pyetje për veten tuaj.
Çdo eksperiencë kanceri është e vetme, dhe duke shkruar ju
informacionin tuaj, ju do të keni të dhëna të qëndrueshme
dhe do t i shihni kur ju të keni nevojë për to.
Gjatë experiencës suaj me kancerin, ju mund të hasni
shumë fjalë që janë të reja për ju. Ju mund të gjeni disa nga
këto fjalë në fund të broshurës kun ju gjeni kuptimin e tyre.
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Komunikimi me personelin tuaj shëndetësor

Nevojitet një grup pune multidisiplinar për trajtimin e kancerit
si – mjekë, infermiere, punonjës social, farmaciste, dhe
psikoterapist- që do t'ju ndihmojnë nëse keni nevojë për ta.
Personeli shëndetësor ka njohuri të shumta rreth aspekteve të
ndryshme të kancerit, por ata nuk dinë rreth nevojave tuaja
nëse ju nuk i pyesni ata. Mos kini frikë, turp ose hezitim të
pyesni për atë që keni nevojë nga personeli shëndetësor. Ju
jeni personi më i rëndësishëm për ta.
Situata juaj është e veçantë, dhe trajtimi përzgjidhet
posaçërisht për ju. Ju mund të jeni pjesë e trajtimit tuaj duke:
Duke u përfshirë në vendimmarrjet që ndikojnë tek ju.
Mësoni rreth kancerit dhe trajtimit tuaj për mënyrën
që është më e drejta për ju.
Bisedoni me personelin tuaj shëndetësor rreth
shqetësimeve ose merakut që keni.
Shkoni tek të gjithe mjekët, në klinikë dhe në spitale.
Shkruani pyetjet që do t'i bëni personelit shëndetësor
me qëllim që të mos i harroni ato në takimin
pasardhës me mjekun
Pyesni personelin tuaj se si të kontaktoni me ta për
ndonjë pyetje që kërkon përgjigje të menjëhershme.
Nëse mjeku nuk ju dëgjon ose nuk ju përgjigjet pyetjeve tuaja,
ju keni të drejtën tuaj për të pyetur në një mundësi tjetër.
Nëse kjo nuk funksionon, ju mund të ndryshoni mjek ,i cili të
ketë dëshirën të bashkëbisedojë me ju.
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Gjatë diagnostikimit
1. Çfarë kanceri kam?
2. Çfarë duhet të bëj për të trajtuar kancerin?
3. Çfarë ekzaminimesh duhet të bëj për të zbuluar nëse kanceri
është përhapur? Kur duhet t'i bëj?
4. Çfarë janë limfonodulat dhe përse shërbejnë? Cilat
limfonodula mund të preken nga kanceri?
5.

A kam nevojë të vendos për trajtimin tim, apo të
mendohem dhe të informohem sa më shumë rreth tij?

6. Kjo është një vendimmarrje e madhe . Si mund të marr një
mendim tjetër për të?
7. Cila është mundësia që kanceri të përsëritet pas trajtimit?
8. Si mund të kontaktoj me paciente të tjerë që kanë të njëjtin
kancer? A ka ndonjë program ose grup mbështetës që un ti
bashkangjitem?
9. Ku mund të gjej më shumë informacion rreth këtij tipi
kanceri?
10. Çfarë janë provat klinike? A mund ti gjej këto në zonën time?
11. Çfarë të bëj nëse unë zgjedh të mos marr trajtim?
12. A do të ndikojë trajtimi në fertilitetin tim?
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Kirurgjia

1. Cilat janë opsionet e mia për heqjen e kancerit?
2. Në situatën time, cilën kirurgji do të më rekomandonit? Pse?
Cilin lloj operacioni do të më kryeni?
3. A kam nevojë të parapërgatitem para ndërhyrjes kirurgjikale?
4. A do të hiqni nodujt? Në se po , pse? A duhet të bëj një biopsi
të nyjes roje( sentinel)?
5. Nëse noduset hiqen cilat janë efektet anësore që mund të
kem?
6. Ku do të jetë vendi i cikatrices që do të kem? Si do të duket?
7. A kam nevojë të shtrohem në spital? Nëse po, për sa kohë?
8. A do të ndikojë ndërhyrja kirurgjikale në aktivitetin tim të
zakonshëm? Nëse po, për sa kohë?
9. A kam nevojë të marr shkëputje nga puna? Për sa kohë?
10. Cilat janë efektet anësore më të mundshme? Si menaxhohen
ato zakonisht?
11. A ka ndonjë mundësi për të pasur efekte afatgjatë?
12. A kam nevojë për infermiere në shtëpi? A ka mundësi sociale
që të më ndihmojnë pas ndërhyrjes kirurgjikale?
13. A kam nevojë për më shumë trajtim pas kirurgjisë? Në se po,
çfarë lloji?
14. A kam nevojë për rindërtim të gjirit? A kam nevojë të marr
vendime rreth kesaj kirurgjie në këtë moment?
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Rreth Kancerit

1. Sa i madh është tumori?
2. Çfarë stadiëeshtë kanceri? Çfarë do të thotë?
3. Sa nyje limfatike (limfonodula) janë hequr? A tregon ndonjë
prej tyre për kancer?
4. Kanceri është përhapur në vend tjetër?
5. Cila është grada e kancerit? Sa shpejt po rritet?
6. Cilat janë shanset që kanceri të përsëritet pas trajtimit?
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Përtëritja fizike mbas ndërhyrjes kirurgjikale

1.

2.

3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
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A do të kem dhimbje apo pakënaqësi pas
ndërhyrjes kirurgjikale? Sa do të zgjasin? Si mund ti
menaxhoj?
Sa kohë do të marrë prerja me ndërhyrje kirurgjikale? Cila
është mënyra më e mirë për tu kujdesur për vendin e prerjes
(Vendi i ndërhyrjes)? A do të kem nevojë të heq penjtë ose
kapset?
Nëse kam tuba drenimi (tuba që dalin nga plaga), sa kohë do
ti mabaj? Si mund të kujdesem për to?
Çfarë shënjah;enjtja, ethet, të përzierat,etj;- mund të jenë
shenjë për ndonjë problem? Cilin duhet të kontaktoj nëse
kam shenja të tilla?
Sa kohë pas kirurgjisë duhet të takoj mjekun për ndjekje? Sa
shpesh duhet ta shoh mjekun pas ndërhyrjes kirurgjikale?
Cilat lloj aktivitetesh duhet të evitoj? Për sa kohë?
A ndonjë ushtrim të veçantë që mund të më ndihmojnë për
tu shëruar?
A kam nevojë për ndihmë në shtëpi? Me cilin une duhet të
flasë rreth aktiviteteve të përditshme si banjo dush, gatimit
dhe pastrimit të shtëpisë?
Çfarë është limfedema? A kam gjasa për ta pasur atë? Çfarë
duhet të bëj për ta shmangur limfedemën?
Çfarë duhet të bëj nëse zhvilloj limfedemë?

Trajtimet pa ndërhyrje kirurgjikale

1. Çfarë është kemioterapia?
2. Çfarë është terrapia me rrezatim(radioterapia)?
3. Cila kemioterapi ose radioterapi
përmirëson mundësitë e mia për të mbijetuar? Pse?
4. Cilat janë efektet afatshkurtëra ose afatgjata ta
këtij trajtimi?
5. A mund të marr trajtim përpara apo pas
ndërhyrjes kirurgjikale? Sa kohë përpara apo
pas ndërhyrjes kirurgjikale do të fillojë trajtimi?
6. A ka ndonjë trajtim tjetër pa ndërhyrje kirurgjikale
për tipin e kancerit që kam unë?
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Terapia me rrezatim (Radioterapia)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.
17.
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A kam nevojë për radioterapi? Si do të më ndihmojë?
Cilat janë përfitimet dhe rreziqet nga radioterapia?
Çfarë radioterapie do të marr?
Si është radioterapia? A është e dhimbshme?
Si do të merret radioterapia? Sa shpesh? Sa do të zgjasë
çdo trajtim?
A nevojitet të shtrohem në spital? Në se po, për sa kohë?
Ku do të trajtohem, dhe kush do të më trajtojë?
Cilat janë efektet anësore të mundshme? Si menaxhohen
zakonisht?
A ka ndonjë efekt anësor që unë duhet ta raportoj
menjëherë? Cilin duhet të kontaktoj?
A duhet të bëj përgatitje të veçantë përpara trajtimit, si
psh mosngrenia?
A duhet të ndjek rregulla të veçanta ndërkohë që
trajtohem me radioterapi ose nëse kur duhet ti ndjek para
apo pas trajtimit?
Çfarë duhet të di rreth përkujdesjes së lëkurës time gjatë
trajtimit? A mund të përdor parfume dhe deodorant?
Për sa kohë përthahet lëkura?
A ndikon radioterapia në aktivitetin tim të zakonshëm? Në
se po, sa kohë?
A kam nevojë për ndihmë në aktivitetet e përditshme
gjatë trajtimit?
A kam nevojë të shkëputem nga puna ose të rregulloj
orarin e punës?
A duhet të paguaj për trajtimin?

Kemioterapia

1. A kam nevojë për kemioterapi? Si do të më ndihmojë mua?
2. Cilat janë përfitimet dhe rreziqet e kemioterapisë?
3. Sa preparate do të marr njëherazi? Si quhet kemioterapia?
Cilat janë emrat e preparateve?
4. Si merret kemioterapia? Sa shpesh merret ajo?
Në cilën periudhë të kohës?
5. A kam nevojë të shtrohem në spital? Nëse po, për sa kohë?
6. Ku bëhet trajtimi me kemioterapi, dhe kush do të ma bëje
atë?
7. Kush janë efektet anësore të mundshme? Kur mund të
fillojnë ato, dhe si menaxhohen ato zakonisht?
8. A ka ndonjë prej tyre që duhet ta raportoj menjëherë?
Me cilin duhet të kontaktoj?
9. A ka nga ato që zgjasin shumë? Si menaxhohen ato?
10. A do të shtoj apo do të humbas në peshë?
11. A do të humbas flokët e mi? Nëse po, kur? Ku mund të gjej
paruke, shall ose ndonjë mbulesë tjetër për kokën? A
mbulohen këto nga siguracioni shëndetësor?
12. A duhet të ndjek rregulla të veçanta ndërkohë qëjam duke
marrë kemioterapi ose pasi të kem mbaruar trajtimin?
13. A ndikon kemioterapia në aktivitetin e zakonshëm? Nëse po
për sa kohë?
14. A kam nevojë për ndihmë të përditëshme gjatë trajtimit?
15. A kam nevojë të shkëputem nga puna ose të rregulloj orarin
e punës?
16. A duhet të paguaj për ndonjë trajtim?
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Terapia hormonale

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
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Çfarë është terapia hormonale?
A kam nevojë për terapi hormanale?
Cilat janë përfitimet dhe rreziqet e terapisë
hormonale?
Çfarë lloj terapie hormonale do të marr? Nëse
është preparat, cili është emri I tij?
Si merret ai? Sa shpesh? Gjatë cilës periudhë?
Cilat janë efektet anësore të mundshme? Si
menaxhohen ato?
Cilat efekte anësore duhet të raportojë menjëherë?
Cilin duhet të kontaktojë?
A ka nga ato që zgjasin shumë? Si menaxhhen ato?
Do të shtoj apo do të humbas në peshë?
A ka ndonjë gjë që duhet ose nuk duhet të bëj gjatë
marrjes së këtij trajtimi?
A ndikon terapia hormonale në aktivitetin
përditshëm? Nëse po, sa zgjat?
A duhet të paguaj për trajtimin?

Terapia Biologjike

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Çfarë është terapia biologjike?
A kam nevojë për terapi biologjike?
Cilat janë përfitimet dhe rreziqet e terapisë biologjike?
Çfarë lloj terapie biologjike do të marr? Nëse është
preparat, cili është emri I tij?
Si merret ai? Sa shpesh? Gjatë cilës periudhë?
Cilat janë efektet anësore të mundshme? Si menaxhohen ato?
Cilat efekte anësore duhet të raportoj menjëherë?
Cilin duhet të kontaktoj?
A ka nga ato që zgjasin shumë? Si menaxhohen ato?
A ka ndonjë gjë që duhet ose nuk duhet ta
bëj gjatë marrjes së këtij trajtimi?
A ndikon terapia biologjike në aktivitetin e përditshëm?
Nëse po, sa zgjat?
A duhet të paguaj për trajtimin?
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Terapitë shtesë dhe alternative

1. Çfarë është terapia shtesë? Çfarë është
terapia alternative?
2. Mundet që terapia shtesë të më ndihmojë?
Ku mund ta gjej këtë? A ka ndonje gjë që mund të
më sugjeroni?
3. Kur mund të jem e sigurtë të përdorë këtë
terapi sëbashkume terapinë bazë të kancerit?
4. Cila është siguria e kësaj terapie?
5. A ka ndonjë rrezik të njohur ose përfitim në
përdorimin e kësaj terapie?
6. A do të mund të më tregoni se cilat janë përfitimet
dhe rreziqet e kësaj terapie?
7. A mund të më sugjeroni rreth vlefshmërisë së
kësaj terapie për tipin e kancerit që unë kam?
8. A duhet të paguaj për trajtimin?
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Rindërtimi apo rikonstruksioni i gjirit

1. Çfarë është rindërtimi I gjirit? A kam nevojë une për të?
2. Cilat llojet të kirurgjisë rindërtuese të gjirit janë të mundshme
për mua?
3. Çfarë operacioni rekomandohet për mua? Mund të më
shpjegoni proçedurën?
4. Çilat janë përfitimet dhe rreziqet e rindërtimit?
5. Ku mund të gjej dhe të takoj gra të tjera që kanë kryer
rindërtimtë gjirit?
6. Kur është koha më e mirë për të kryer kirurgjinë e rindërtimit
të gjirit tim?
7. Cilat janë hapat që unë duhet të bëj përpara, gjatë dhe pas
rindërtimit ?
8. Sa duhet të qëndroj në spital? Sa kohë do të më duhet të
përmirësohem?
9. A mund të rifitoj funksionet e mija hormonale pas kirurgjisë
rindërtuese ?
10. A mund të mbulohet proçedura nga siguracionet
shëndetësore? Nëse jo, sa duhet të paguaj? A ka ndihmë
financiare nëse do të më duhet?
11. Çfarë është proteza e gjirit? A kam nevojë për të?
12. Si mund të marr protezë? A mbulohet nga siguracioni
shëndetësor?
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Mbështetja emocionale

1. Çfarë ndjesish kam mundesi të kem pas ndërhyrjes ose
trajtimeve të ndryshme, si, trishtimi, ankthi, lëndimi,
humbja e kontrollit?
2. Ku mund të gjej ndihmë të përballem me ndjenjat e mia nëse
kam nevojë?
3. Si do të ndihen familja ime dhe miqtë e mi? Si do të sillen
ata?
4. Çfarë mbështetje është e nevojshme për antarët e familjes
time?
5. Si do të flas me miqtë dhe familjen time rreth kancerit dhe
trajtimit tim?
6. Si reagon zakonisht partneri apo bashkëshorti? Çfarë duhet të
bëjmë që të ndihmojmë njeri –tjetrin?
7. Si mund të flas me partnerin rreth ndryshimeve në trupin tim?
8. Si mund të rizbuloj seksualitetin tim?
9. Trajtimi më ka ndërgjegjësuar rreth problemit pse ndihem e
paplotësuar. Si mundem që të filloj të ndihem përsëri e
plotësuar?
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Shpjegimi i fjalëve
Terapi alternative
Trajtim që përdoret në vend të trajtimit standart mjekësor.Terapitë
alternative nuk janë pjesë e trajtimeve standarte mjekësore për
kancerin sepse ato nuk janë provuar shkencërisht se janë të
sigurta dhe efektive.Një shembull i terapise alternative është
përdorimi i një dietë të veçantë në trajtimin e kancerit në vend të
marrjes së kemioterapisë ose ndonjë trajtimi tjetër standart
mjekësor.
Terapia biologjike
Trajtimi me substanca natyrale apo të fabrikuara që ndihmojnë
sistemin mbrojtës të trupit.
Kancer
Është një term i përgjithshëm për më shumë se 200 sëmundje në
të cilën qelizat jonormale rriten jashtë kontrollit. Qelizat kanceroze
mund të përhapen dhe të shkatërrojnë indet e shëndosha. Shumë
kancera mund të përhapen në pjesë të tjera të trupit.
Kemioterapia
Përdorimi i preparateve për trajtimin e kancerit.
Provat klinike
Prova kërkimore shkencore që testojnë ilaçe të reja, apo mënyra
të reja trajtimi, për të reduktuar riskun dhe për të kontrolluar
kancerin, të cilat mund të jenë më të mira se ato që përdoren
aktualisht.
Terapia shtesë apo komplementare
Trajtimi që përdoret së bashku me terapinë standarte mjekësore.
Terapia komplementare mund të ndihmojë njerëzit të përballojnë
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Shëndeti dhe mirëqënia pas kancerit

1. Kur do të më kthehet niveli normal i energjive?
2. Cili do të jetë program im I vizitave për ndjekje? Cilin mjek do
të kontaktoj?
3. A kam nevojë të kryej ndonjë ekzaminim rregullisht? Sa
shpesh?
4. A ka ndonjë shënjë që duhet ta raportoj menjëherë? Cilin
duhet të kontaktoj?
5. A duhet të bëj ndryshime të sjelljes sime për të ulur riskun
për përsëritjen e kancerit?
6. A ka ushqime që duhet apo nuk duhet ti ha? Ku mund të
marr këshilla për mënyrën e ushqyerjes?
7. Ku mund të gjej informacion se si të reduktoj stresin?
8. A janë në risk familjarët e mi të sëmuren nga kanceri? Cfarë
duhet ti them atyre për riskun që ata mund të kenë? A kanë
nevojë ata për teste gjenetike?
9. Çfarë mund të bëjnë antarët e familjes sime për të ndihmuar
në uljen e riskut të tyre dhe te sigurohen që kanceri të
zbulohet në faza të hershme?
10. A jam në risk të zhvilloj një kancer tjetër?
11. Cilin duhet të kontaktoj nëse kam nevojë për ndihmë
financiare?
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sëmundjen, të trajtojnë efektet anësore, dhe deri diku të
vetëtrajtohen. Një shëmbull i terapisë komplementare është
përdorimi i trajtimeve me bimë mjekësore të cilat reduktojnë
efektet anësore të kemioterapisë.
Fertiliteti
Mundësia e bërjes së fëmijëve.
Testet gjenetike
Ekzaminimi i ADN-së për mutacionet e gjeneve që mund të
ndikojnë te një person për rritjen e riskut për zhvillimin e një
sëmundje ose çrregullimi specifik.
Grada
Përshkrimi i tumorit se si duken qelizatkanceroze në mikroskop.
Grada përshkruan se sa të ndryshme janë qelizat kanceroze nga
qelizat normale, sa shpejt janë zhvilluar,ndarë dhe përhapur ato.
Terapia hormonale
Trajtimi që shton, bllokon ose heq hormonet.Terapia hormonale
përdoret që të ngadalësoj ose ndalojë rritjen e qelizave kanceroze
të rriten në varësi të hormoneve. Terapia hormonale përfshin
përdorimin e preparateve, terapisë kirurgjikale ose terapinë me
rrezatim për të ndryshuar nivelin hormonal.
Nyje limfatike
Një organ i vogel në formë fasuleje që ruan limfocitet dhe filtron
lëngun e limfës për pjesëza të jashtme, si bakteriet dhe qelizat
kanceroze. Nyjet limfatike janë të vendosur kudo në trup. Grupet e
nyjeve limfatike zakonisht gjenden poshtë krahëve, rrëzë kofshëve
dhe në qafë.
Limfedema
Enjtja shkaktohet nga një mbushje jo normale e trupit me lëngun
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e limfës. Limfedema ndodh kur nyjet janë të bllokuara, ose kur ato
janë hequr me ndëhyrje kirurgjikale ose janë trajtuar me rreze.
Fizioterapia
Përdorimi i ushtrimeve speciale ose i aktivitetit fizik në trajtimin e
dhimbjeve, sëmundjes ose dëmtimit.
Proteza
Një pjesë artificiale që rivendoset në një pjesë të trupit ku
mungon.
Terapia radioaktive
Përdorimi i rrezeve me energji të lartë në shkatërrimin ose
dëmtimin e qelizave kanceroze. Kjo përfshin ,rrezet X, Rrezet
gama, elektronet dhe burimet e tjera.Terapia me rrezatim mund të
jepet e brendëshme (brakiterapi ose terapi sistemike) ose e
jashtëme (terapi radioaktive e jashtme).
Rindërtimi apo Rekonstruksioni
Ndërhyrje kirurgjikale për rindërtimin e pjesëve të trupit.
Biopsia e nyjes sentinel (lajmërues,roje)
Heqja dhe ekzaminimi i nyjes limfatike lajmëruese apo roje, e cila
është nyja e parë limfatike në të cilën qelizat kanceroze kanë
mundësi të përhapen.
Ndonjëherë gjenden më shumë se një nyje sentinel dhe në këtë
rast, çdo nyje sentinel, hiqet dhe kontrollohet për qeliza
kanceroze.
Efektet anësore
Shënja të pakëndëshme dhe të padëshirueshme që shkaktohen
nga trajtimi mjekësor.

22

Stadi
Një përshkrim i shtrirjes së kancerit brenda trupit.Stadifikimi
bazohet në madhësine e tumorit, sasinë e indeve lokale të
përhapura, përfshirjen e nyjeve limfatike dhe nëse sëmundja
është përhapur në pjesë të tjera të trupit. Çdo tip i kancerit
stadifikohet duke u bazuar në kriteret e veta.
Tumori
Është një rritje jo normale e qelizave. Tumoret mund të jenë
(jo kanceroze) beninje ose kanceroze (malinje).

Kjo broshurë do tu ndihmojë në të kuptuarit e kancerit dhe të
informacionit që ju nevojitet rreth:
· Dominimit të dhimbjeve
· Efekteve anësore
· Imazhit vetjak
· Seksualitetit
· Mbështetjes emocionale
· Paruket, shamitë
· Shumë çështje të tjera që lidhen me kancerin.
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