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PARATHËNIE 

Kanceri është shkaku i dytë i vdekshmërisë në vendet e OECD-së pas sëmundjeve të sistemit të 

qarkullimit të gjakut, duke përbërë rreth 25% të të gjitha vdekjeve në vitin 2017. Sëmundjet 

kanceroze më të zakonshme janë: kanceri i mushkërive (21.5%), kanceri i zorrës së trashë (11%), 

kanceri i gjirit (14.5% midis grave) dhe kanceri i prostatës (9.4% midis burrave).  

Diagnostikimi dhe trajtimi i hershëm i sëmundjeve kanceroze rrit në mënyrë të ndjeshme 

mbijetesën prej tyre. Kanceri i gjirit është shkaku i dytë kryesor i vdekshmërisë midis grave me 

14.5% të vdekjeve. Ndërsa incidenca e kancerit të gjirit është rritur gjatë dekadave të fundit, 

vdekshmëria ka rënë ose është stabilizuar, tregues i diagnostikimit dhe trajtimit të hershëm që ka 

sjellë për rrjedhojë përqindje më të larta mbijetese.  

Në Shqipëri, sipas përqindjes që zënë në strukturën e vdekjeve nga sëmundjet kanceroze, katër 

kryesorët janë: kanceri i mushkërive 24.3%, kanceri i stomakut 9.7%, kanceri i prostatës 8.5%, 

kanceri i gjirit me 6.5%. Sipas Organizatës Botërore të Shëndetësisë, incidenca e kancerit të gjirit 

është 45.7/100,000 dhe e kancerit të qafës së mitrës është 9.3/100,000 në Evropë. Në Shqipëri 

gjatë vitit 2020 humbën jetën për shkak të kancerit 3,978 persona, prej tyre 2,659 (66.8%) janë 

meshkuj dhe 1,319 (33.2%) janë femra (Tabela nr.1). 

Tabela nr.1: Statistika mbi kancerin në Shqipëri viti 2020 

 MESHKUJ FEMRA TË DY SEKSET 

Popullsia 1,464,714 1,413,086 2,877,800 

Numri i rasteve të reja me kancer 4,195 2,842 7,037 

Indidenca moshë-standard (në botë) 170.6 128.1 148.1 

Rreziku për të zhvilluar kancer para moshës 75 vjeç 
(%) 

17.7 12.7 15.1 

Numri i vdekjeve nga kanceri 2,659 1,139 3,978 

Incidenca moshë-standard (në botë) 101.0 50.9 74.9 

Rreziku për të zhvilluar kancer para moshës 75 vjeç 
(%) 

10.7 5.4 8.0 

Prevalenca 5-vjeçare 9,844 8,128 17,972 

Pesë kancerët më të shpeshtë duke përjashtuar 
kancerët e lëkurës jo-melanomë (të renditur sipas 
rasteve) 

Mushkëritë Gjiri Mushkëritë 

Prostata I mitrës Gjiri 

Stomakut Mushkëritë Prostata 

Fshikëza e 
urinës 

Zorra e trashë Stomaku 

Zorra e trashë I qafës së mitres Zorra e trashë 



Në tabelën nr.2 shikohet që në strukturën e përgjithshme të sëmundjeve kanceroze, kanceri i 

gjirit zë 13.3% (vendi i dytë) dhe kanceri i qafës së mitrës 1.9% (vendi XV). Ndërsa në 

strukturën e vdekshmërisë nga sëmundjet kanceroze, kanceri i gjirit zë 6.5% (vendi V) dhe ai i 

kancerit të qafës së mitrës 1.9% (vendi XIV). 

Tabela nr.2: Rastet e reja dhe vdekjet sipas llojit të kancerit 

 Raste të reja Vdekje 

Kanceri Numri  Renditja (%) Risk kum. Numri Renditja (%) 

Mushkëritë 1,107 1 15.7 2.46 966 1 24.3 

Gjiri 936 2 13.3 4.86 260 5 6.5 

Prostata 794 3 11.3 3.48 338 3 8.5 

Stomaku 468 4 6.7 1.07 385 2 9.7 

Fshikëza e urinës 379 5 5.4 0.71 179 7 4.5 

Pankreasi 273 6 3.9 0.6 260 4 6.5 

Truri, SNQ 223 7 3.2 0.57 184 6 4.6 

Leucemia 217 8 3.1 0.54 149 9 3.7 

Kolon 212 9 3.0 0.47 132 10 3.3 

Veshkat 211 10 3.0 0.47 122 11 3.1 

Mitra 197 11 2.8 1.01 44 18 1.1 

Rektum 171 12 2.4 0.43 80 13 2.1 

Mëlçia 170 13 2.4 0.39 155 8 3.9 

Larinks 147 14 2.1 0.36 90 12 2.3 

Qafa e mitrës 133 15 1.9 0.71 74 14 1.9 

 

Me qëllim reduktimin, kapjen dhe trajtimin në kohë të kancerit, Shqipëria përgatiti në vitin 2011 

Programin Kombëtar për Kontrollin e Kancerit, që bazohet kryesisht në parandalimin parësor, ku 

peshën kryesore e zënë faktorët mjedisorë dhe mënyra e jetesës, që janë të përfshira në shumicën 

dërrmuese të kancereve. Aktivitetet kryesore të parashikuara për reduktimin e faktorëve të riskut, 

ishin: aktivitete kundër duhanit, kundër ushqyerjes së pabalancuar dhe mbipeshës, seksin e 

mbrojtur në popullatën e përgjithshme me fokus grupet më në risk, etj.  

Rreth 21% e të gjitha vdekjeve nga kanceri i gjirit në botë lidhen me faktorë të stilit të jetesës, të 

tillë si: përdorimi i alkoolit, mbipesha dhe obeziteti, si dhe mungesa e aktivitetit fizik. 

Gjithashtu, zbulimi i hershëm i kancerit bazohet në kriteret e mëposhtme: 

• Incidenca e lartë 

• Mundësia e zbulimit në një stad të hershëm (faza para-klinike) 



• Mundësia e lartë shëruese kur kapet në një stad të hershëm 

• Mundësia e zbulimit me metoda jo-invazive (jo-agresive) 

• Kostoja e ulët e metodave të depistimit  

Në këtë program u vendosën objektiva deri në vitin 2015: 

• Të mbahet niveli i mortalitetit të standardizuar nga kanceri i gjirit në nivelet e vitit 2006 

(22/100,000) 

• Të ulet niveli i mortalitetit të standardizuar nga kanceret e qafës së mitrës me 5% 

krahasuar me nivelin e vitit 2006 (5.5/100,000) 

• Mbulimi me shërbime parandalimi dhe trajtimi të kancerit të traktit riprodhues të ofrohet 

në të dymbëdhjetë qarqet e vendit 

• Të jetë vendosur Programi Kombëtar për Kontrollin dhe parandalimin e kancerit të qafës 

së mitrës 

Programi Kombëtar i Kontrollit të Kancerit në vitin 2011 kishte një nga objektivat e tij edhe 

krijimin e Regjistrit Kombëtar të Kancerit si institucion më vete që grumbullon, përpunon dhe 

shpërndan informacion në lidhje me situatën e patologjive kancerogjene në Shqipëri, institucion 

që me sa duket nuk është ngritur akoma. Në strategjinë e Shëndetit Riprodhues 2017-2021, në 

Objektivin strategjik 3 parashikohet parandalimi, kapja dhe menaxhimi i kancereve të traktit 

riprodhues, IST-ve, HIV dhe AIDS. Kjo strategji ka tre objektiva specifikë: 

OS1: Krijimi i një Programi Kombëtar të Depistimit të Kancerit të Gjirit 

OS2: Forcimi i kapaciteteve diagnostike të kancerit të qafës së mitrës 

OS3: Përmirësimi i sistemit të informacionit shëndetësor për kanceret 

Një nga aktivitetet e OS3-shit është ngritja dhe konsolidimi i njësisë së regjistrit të kancerit, i cili, 

siç u theksua më lart, është parashikuar që në Programin Kombëtar të Parandalimit të Kancerit 

2011-2020, por nuk është ngritur.  

Strategjia parashikon edhe buxhetin e nevojshëm (tabela nr. 3) për zbatimin e objektivave dhe 

aktiviteteve të parashikuara. Në të saktësohet se sasia monetare e planifikuar nga buxheti i shtetit 

mbulon vetëm 6% të nevojave, rreth 9% të buxhetit pretendohet të plotësohet nga donatorët, 

ndërkohë rreth 85% mbetet pa mbulesë financiare. Kjo do të thotë që strategjia është e 

pazbatueshme që në planifikim dhe, për rrjedhojë, nuk realizon dot objektivat e saj. 

Tabela nr.3: Buxheti i Dokumentit Strategjik dhe Planit të Veprimit Shëndetit Seksual dhe Riprodhues 2017-

2021, sipas objektivave1 

 Buxheti i 
nevojshëm 

Buxheti i shtetit, 
planifikuar 

Donatorë Hendeku financiar 

                                                                 

1 https://new.shendetesia.gov.al/wp-content/uploads/2018/02/STRATEGJIA_E_SHENDETIT_RIPRODHUES_2017-2021_Final_5_dhjetor_2016-

1.pdf 



Kanceret e traktit 
riprodhues  

175,106,000  10,276,000  15,730,000  149,100,000  

DIMENSIONI EKONOMIK I SËMUNDJEVE KANCEROZE 

Sëmundjet kanceroze kanë një barrë ekonomike të konsiderueshme si në sistemin shëndetësor, 

ashtu edhe në ekonominë familjare. Barra ekonomike në sistemin shëndetësor matet në dy 

parametra: vitet e jetës së modifikuara/korrigjuara duke marrë parasysh paaftësinë (DALY) dhe 

buxhetin e nevojitur për trajtimin e sëmundjes.  

DALY është një ndër treguesit më të rëndësishëm të barrës totale të sëmundshmërisë në 

popullatë. DALY përfaqëson kostot, sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë e përgjithshme lidhur 

me gjithë sëmundjet/gjendjet shëndetësore që prekin popullatën në një kohë të caktuar (Murray 

dhe Lopez, 2004). Nga kjo perspektivë, DALY është një tregues i bazuar në kohë që kombinon 

vitet e jetës të humbura për shkak të vdekjes së parakohshme dhe vitet e jetës të humbura për 

shkak të kohëzgjatjes së sëmundjeve (apo gjendjeve shëndetësore “joideale”) (Murray dhe 

Lopez, 2004).  

Që këtej, një DALY mund të përfaqësojë një vit të jetës “së shëndetshme” të humbur, kurse barra 

e sëmundjes mund të përfaqësojë boshllëkun midis gjendjes shëndetësore aktuale dhe situatës 

ideale ku çdo person moshohet (plaket) pa sëmundje dhe paaftësi (Murray and Lopez, 2004). 

DALY është shuma e dy dimensioneve: (i) vlera aktuale e viteve të ardhshme të jetës të humbura 

nga vdekja e parakohshme, dhe (ii) vlera aktuale e viteve të ardhshme të jetës të modifikuara për 

ashpërsinë mesatare (shpeshtësia dhe intensiteti) të çdo paaftësie mendore apo fizike të shkaktuar 

nga një sëmundje apo lëndim i caktuar. 

Në grafik vërejmë që gjatë dy dekadave 1990-2010, vlerësohet që DALY nga kanceri në 

Shqipëri është rritur me 56% (në total, rritja absolute ishte pothuajse 1,200 DALY për 100,000 

nga viti 1990 në vitin 2000). Rritja e proporcionit në barrën totale të sëmundjeve ishte 4.6% (nga 

7.4% në vitin 1990 në 12.0% në vitin 2010). Në të dyja gjinitë rritja ishte e ngjashme (59% në 

meshkuj vs. 54% në femra), pavarësisht vlerës më të lartë të DALY-t nga kanceri te meshkujt 

krahasuar me femrat (68% dhe 63% më i lartë në vitin 2010 dhe 1990).  

Grafiku nr.1: Ecuria e DALY-t gjini specifike për gjendjet kanceroze 1990- 2010 e ndarë sipas pesëvjeçarëve 



 

Nëse nisemi nga përqindja që zënë kanceri i gjirit (32.9%) dhe kanceri i qafës së mitrës (4.7%) 

në vitin 2020 dhe ritmi i rritjes së ngarkesës në sistem (Grafiku nr. 1), mund të themi që 

përafërsisht këto dy gjendje kanceroze kontribuojnë me 941 DALY në barrën e sëmundshmërisë.  

Rritja e barrës së kancereve në sistemin shëndetësor, si edhe rritja e kapaciteteve demonstrohet 

në një analizë të volumit të shërbimeve pranë Shërbimit Onkologjik në QSUT. 

Kështu, në vitin 2014 krahasuar me 2013-n janë regjistruar 26.6% më shumë pacientë të shtruar2, 

42.8% më shumë konsulta ambulatore, 7.3% më shumë pacientë të trajtuar me radioterapi, 

22.1% më shumë ekzaminime biopsi dhe citologji, 7% më shumë ekzaminime radiologjike dhe 

endoskopike, 55% më shumë ekzaminime imuno-histokimike për pacientët e shtruar. 

Kostoja e një personi për sistemin shëndetësor është e vështirë të llogaritet për aq kohë sa nuk ka 

kostifikim të shërbimeve të ofruara në çdo nivel. Por nisur nga Dokumenti Strategjik dhe Plani i 

Veprimit të Shëndetit Seksual dhe Riprodhues 2017-2021, sipas objektivave dhe buxhetit të tij, 

arrijmë në koston e përafërt 40,950,000 lekë (330,241 Euro) (Tabela nr.4). 

Tabela nr.4: Buxheti për trajtimin e gjendjeve kanceroze të traktit riprodhues 

 1.Buxheti 
nevojshëm 

2.Buxheti për 1 vit 
1/4 

3.Numri rasteve me 
kancer në v.2020 

4.Kosto për rast të 
parandaluar 2/3 

Kanceret e traktit 

riprodhues 

175,106,000 43,776,500 1,069 40,950 

 

Barra financiare që këto sëmundje shkaktojnë në buxhetin e familjes, ashtu si edhe në buxhetin e 

shëndetësisë, është e vështirë për t’u llogaritur me saktësi.  

Vitet e fundit ka pasur një investim nga qeveria në aparatura të teknologjisë së lartë në spitalet 

rajonale, për të rritur aksesin në shërbimet sa më pranë vendbanimit të qytetarëve. Aktualisht, 

                                                                 
2 Burimi: ISHP 



kabinetet e kimioterapisë janë të vendosura në 6 spitale rajonale: Fier, Vlorë, Shkodër, Elbasan, 

Durrës dhe Korçë, duke u mbështetur dhe monitoruar nga Shërbimi Onkologjik në QSUT për të 

vijuar me suportin teknik dhe profesional të mjekëve nga spitali universitar në spitalet rajonale.3 

Këto kabinete ofrojnë vetëm kimioterapinë, ndërsa trajtimi mjekësor vijon të jetë i centralizuar 

në QSUT. Për rrjedhojë, përveç problemeve me aksesin fizik dhe të shërbimit, pacientët dhe 

familjarët e tyre përballen edhe me kostot financiare. Kostot financiare që duhet të përballojnë 

personat me sëmundje kanceroze që do të vijnë për trajtim në QSUT apo edhe familjarët e tyre, 

është e konsiderueshme. Kostoja financiare përmban: transportin, fjetjen dhe, jo rrallë, edhe 

blerjen e barnave që nuk gjenden në spital. 

Më poshtë në tabelën 5 është shembulli i kostos financiare për një pacient i shoqëruar nga një 

person i familjes, të cilët qëndrojnë edhe në hotel, e cila shkon 18,865.42 lekë për vizitën e 

diagnostikimit.  

Nëse do të llogarisim edhe koston që do të bartin për mjekimin e tyre sipas numrit të cikleve, 

atëherë 18,865.42 x 4 cikle = 75,461.68 lekë që përbën 139% të pagës mesatare mujore prej 

54,149 lekësh. 

Tabela nr.5: Kosto financiare e vizitës së një pacienti nga rrethet në QSUT, Tiranë 

 Lekë Ditore/Lek 

Ditët e 
harxhuara për 
diagnostikim 

Humbjet Lekë nga 
puna e pakryer 
(pacient + familjar) 

Shpenzimet 
ditore 

Paga mesatare mujore 54,149 2,256.2 2 9,024.83  

Paga minimale 26,000 1,083.3 2 4,333.3  

Shpenzimet mesatare 

mujore për konsum e 

familjeve shqiptare 82,235 2,741.2 2  1,370.6 

Të ardhurat mesatare 

mujore për 

frymë/ekuivalentuar 26,144 1,089.3 2 4,357.3  

Shpenzimet hoteliere  4,000.0 1   

TOTALI     18,865.42 

 

Nëse kësaj kostoje i shtojmë edhe shpenzimet e transportit që janë afërsisht 1,117.5 lekë për 100 

km vajtje-ardhje, atëherë për një person që jeton 150 km larg, kostoja do të jetë 3 x 1,117.5= 

3,352.5 lekë për udhëtim. Pacienti do të vijë për 4 cikle x 3352.5 lekë = 13,410 lekë, e barabartë 

me 25% të rrogës mesatare mujore vetëm kostoja e transportit, pa llogaritur këtu problematikën e 

gjetjes së mjetit të transportit, sidomos në kohë pandemie. 

                                                                 
3http://www.parlament.al/Files/Procesverbale/20190225135905Komisioni%20i%20Shendetesise%20dat%C3%AB%2004%2002%202019.pdf 

http://www.parlament.al/Files/Procesverbale/20190225135905Komisioni%20i%20Shendetesise%20dat%C3%AB%2004%2002%202019.pdf


  



RËNDËSIA E PARANDALIMIT 

Bashkimi Evropian dhe Vendet Anëtare të BE-së janë të angazhuar për të arritur Objektivat e 

Zhvillimit të qëndrueshëm, ku objektivi 3 është i lidhur drejtpërdrejt me shëndetin: “Sigurimi i 

jetës së shëndetshme dhe nxitja e mirëqenies për të gjithë njerëzit e çdo moshe” 

Ndërkohë, në vitin 2017, udhëheqësit e Bashkimit Evropian shpallën Shtyllën Evropiane të të 

Drejtave Sociale. Parimi 16 i saj thekson se “gjithkush ka të drejtën e aksesit në kohë të kujdesit 

shëndetësor të përballueshëm, parandalues dhe kurues, me cilësi të mirë”. 

Duke qenë se 40% e rasteve me kancer janë klasifikuar si të parandalueshëm, është shumë e 

rëndësishme që të gjithë qytetarët të kenë akses në shërbimet e vazhdueshme, duke përfshirë 

promocionin shëndetësor dhe parandalimin e sëmundjeve. 

Pandemia ishte një test për qëndrueshmërinë e sistemeve të kujdesit shëndetësor në të gjithë 

botën. Për rrjedhojë, edhe strategjitë parandaluese duhet të marrin parasysh problematikën e 

pandemisë që përfshin distancimin social, ndryshimin e sjelljes në kërkimin e mjekimit dhe 

ndikimin ekonomik e social.  

Strategjitë duhet të fokusohen në dhënien mundësi të njerëzve të rrisin lëvizshmërinë (aktiviteti 

fizik në këto kohë pandemie ka një rënie të jashtëzakonshme, që do të përkthehet në të ardhmen 

në një rritje të sëmundshmërisë në popullatë) dhe të gjejnë forma që stili i kushtëzuar i jetesës 

për shkak të pandemisë të mos përkeqësojë gjendjen shëndetësore të popullatës. 

Niveli i njohurisë shëndetësore në popullatë është gjithashtu thelbësor për të korrigjuar 

pabarazitë shëndetësore dhe për strategji parandaluese të efektshme4. 

Në fakt, rezulton se pothuajse gjysma e të gjithë evropianëve kanë aftësi joadekuate dhe 

problematike për njohuritë shëndetësore, duke u kthyer në një sfidë e shëndetit publik që nuk 

mund të neglizhohet. Për më tepër, ajo shoqërohet me kosto më të larta. Hulumtimet vlerësojnë 

se njohuritë e kufizuara shëndetësore i kushtojnë sistemit të kujdesit shëndetësor amerikan 73 

miliardë dollarë në vit dhe sistemit të kujdesit shëndetësor zviceran midis 1.5 dhe 2.3 miliardë 

CHF në vit duke paraqitur një barrë financiare për sistemet shëndetësore5. 

Kur flitet për pasojat, shumë kërkues shprehen se njohuria shëndetësore sjell përmirësim të 

shëndetit të vetëraportuar, kosto shëndetësore më të ulëta, rritje të njohurisë për shëndetin, 

hospitalizim më të ulët dhe frekuentim të të ulët të shërbimeve shëndetësore6, duke theksuar 

kështu rëndësinë e saj për sistemin shëndetësor dhe trajtimin e sëmundjeve. 

                                                                 
4 Nothing about me without me: why an EU health literacy strategy embracing the role of citizens and patients is needed | Archives of Public 
Health | Full Text (biomedcentral.com) 
5 Health literacy : The solid facts (who.int) 
6 Health literacy and public health: A systematic review and integration of definitions and models | BMC Public Health | Full Text 
(biomedcentral.com) 

https://archpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13690-019-0342-4
https://archpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13690-019-0342-4
https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0008/190655/e96854.pdf
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-12-80
https://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-12-80


KANCERI I QAFËS SË MITRËS 

Kanceri i qafës së mitrës është një ndër kancerët më të zakonshëm midis grave në të gjithë botën, 

me pothuajse 600,000 raste të reja dhe mbi 300,000 vdekje në vitin 2018. Shpërndarja e 

incidencës dhe vdekshmërisë së kancerit të qafës së mitrës pasqyron pabarazitë globale lidhur me 

aksesin në shërbimet e përshtatshme shëndetësore, pasi rreth 90% e vdekjeve ndodhin në vendet 

me të ardhura të ulëta dhe të mesme.  

Megjithatë, ky kancer është një sëmundje e parandalueshme, me programe parandaluese 

efektive, veçanërisht në vendet me të ardhura të larta.  

Shkaku kryesor i kancereve të qafës së mitrës është infeksioni i vazhdueshëm ose kronik nga 

viruset onkogjenike të papillomës humane (Hr-HPV), i cili zakonisht përhapet nga kontakti 

seksual. Strategjitë e parandalimit të kancerit të qafës së mitrës bazohen në vaksinimin, 

depistimin dhe trajtimin e lezioneve para-kanceroze.  

Kanceri i qafës së mitrës në Shqipëri, përveçse një problem shëndetësor klinik dhe social, është 

problem i shëndetit publik. Së bashku me kancerin e mitrës, ai është kanceri i dytë më i shpeshtë 

mes grave të moshës riprodhuese (15-49 vjeç), pas kancerit të gjirit, kryesisht për shkak të rritjes 

karakteristike të rrezikut në moshën e mesme (Grafiku 2). 

Grafiku nr.2: Struktura e rasteve të reja të kancerit të femrave 
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Prirjet e lidhura me sjelljen seksuale në Shqipëri flasin për një rritje të mundshme të këtij kanceri 

në mungesë të strategjive parandaluese. Sipas të dhënave zyrtare kombëtare, niveli mesatar i 

vdekshmërisë së kancerit të qafës së mitrës për periudhën 2013- 2017 në Shqipëri ishte 

2.9/100,000 dhe niveli i incidencës për vitin 2015 (vitin e parë kur regjistri kombëtar i kancerit 

ka filluar të funksionojë) është 9.2/100,000 (Raporti Kombëtar i Sëmundjeve7 Jongjitëse - NCD). 

Raporti vdekshmëri/incidencë për kancerin e qafës së mitrës në Shqipëri është 32% (raporti raste 

të reja për 100,000 banorë dhe vdekshmëri midis tyre është 32%). 

Kapja në fillimet e saj të kancerit të qafës së mitres do të mundësonte ndërhyrje shëndetësore që 

rezultojnë në përfitimin e një numri vitesh të shëndetshme të jetës. Vlerësohet se çdo vit në 

Shqipëri humbasin 2,000-3,000 vite jetë të shëndetshme dhe produktive nga sëmundja e kancerit 

të qafës së mitrës dhe vdekja.  

Sipas një vlerësimi, kanceri i qafës së mitrës i kushton shoqërisë shqiptare të paktën 6,000,000 $ 

në vit për shkak të humbjes së produktivitetit dhe kostove të lidhura me sistemin shëndetësor. 

Këtu nuk janë llogaritur kostot afatgjata të familjes dhe shoqërisë, që do të çonin në rritje të 

mëtejshme të kësaj shifre. 

NDËRHYRJA PËR KANCERIN E QAFËS SË MITRËS 

Në fund të muajit janar 2019, Instituti i Shëndetit Publik nisi programin për depistimin e 

popullsisë për kancerin e qafës së mitrës8. Programi fillestar synon gratë 40-50 vjeç që sipas 

INSTAT-it, n në vitin 2020 në vendin tonë janë 173,032. Procesi i depistimit është i ndërtuar në 

dy faza:  

Në fazën e parë, infermierët e qendrave shëndetësore plotësojnë një formular personal për çdo 

grua të ftuar për kryerjen e depistimit. (Nuk ka informacion publik mbi ecurinë e këtij procesi, as 

në total dhe as të detajuar sipas zonave urbane/rurale). Gruaja ftohet në qendrën shëndetësore ku 

i merret materiali biologjik, i cili dërgohet për analizë në laboratorin qendror në Institutin e 

Shëndetit Publik. Teknika e laboratorit e përdorur është teknika molekulare e HPV (identifikimi i 

Human Papiloma Virus), e njëjtë me teknikën real time PCR që përdoret për identifikimin e 

virusit Covid-19.  

Faza e dytë është vetëm për gratë që kanë dalë pozitiv në testin për HPV-së dhe ftohen për të 

kryer ekzaminime të mëtejshme gjinekologjike (si kolposkopia) nga specialistët. 

Aktualisht, programi po zbatohet te gratë e grupmoshës 44-49 vjeç, që në vitin 2019 ishin 90,679 

(Burimi: INSTAT).  

                                                                 
7 Ka një kakofoni në referimin ndaj apo përcaktimit të regjistrit kombëtar të kancerit, sepse në QSUT prej 2009-s funksionon regjistri 
sëmundjeve kanceroze, por Regjistri Kombëtar i Kancerit sipas përcaktimit në strategjinë kundër kancerit 2011-2020 nuk është ngritur 
8 https://albania.unfpa.org/sq/news/ndryshimet-në-planifikimin-familjar-dhe-adresimin-e-kancerit-të-qafës-së-mitrës-në-shqipëri 



Sipas informacioneve nga Instituti i Shëndetit Publik, nga fillimi i procesit në fillim të vitit 2019 

dhe gjatë vitit 2020, janë kryer përafërsisht 25,000 testime, çka do të thotë se është testuar rreth 

27.5% e popullatës target. Gjatë vitit 2019 rreth 6% e grave të depistuara janë gjetur pozitive me 

HPV. 

Parandalimi parësor efektiv (vaksinimi kundër HPV-së) dhe përqasjet e parandalimit dytësor 

(depistimi për lezione parakanceroze dhe trajtimi i tyre) parandalon shumicën e rasteve me 

kancer të qafës së mitrës.  

QËLLIMI KRYESOR i depistimit është të identifikojë lezionet parakanceroze të shkaktuara nga HPV-

ja, të cilat mund të hiqen për të parandaluar zhvillimin e kancerit invaziv.  

QËLLIMI DYTËSOR është të kapë kancerin e qafës së mitrës në stadet e hershme, kohë në të cilën 

mund të trajtohet me sukses.  

Depistimi për kancerin e qafës së mitrës përfshin tre përqasje sot në botë:  

• testim për HPV, që shikon për praninë e HPV-së me rrezik të lartë në qelizat e qafës së 

mitrës;  

• Pap test, si dhe  

• HPV/Pap test njëkohësisht.  

OBSH-ja po zhvillon një strategji drejt eliminimit të kancerit të qafës së mitrës si një problem të 

shëndetit publik, çfarë propozon një prag eliminimi 4 raste për 100,000 gra dhe përfshin 

ndërhyrje trefishe deri në 2030-n. Kjo ndërhyrje ka si target: 

1. Vaksinimin HPV deri në 90% të grave; 

2. Depistimi i qafës së mitrës dy herë gjatë jetës deri në 70% të grave; 

3. Trajtimi i lezioneve parainvazive dhe kancerit invaziv deri në 90%. 

Ka studime të ndryshme mbi kosto-efektivitetin e depistimit të kancerit të qafës së mitrës. 

Revista e mirënjohur The New England Journal of Medicine, në artikullin Kosto-efektiviteti i 

kancerit të qafës së mitrës, ekzaminimi në pesë vende në zhvillim9 shprehet se depistimi i grave 

një herë në jetën e tyre në moshën 35 vjeç, me strategjinë me një ose dy vizita, duke përfshirë 

inspektimin vizual të qafës me testimin për HPV në mostrën e qelizave nga qafa e mitrës, 

redukton rrezikun për kancer afërsisht 25-36% dhe kushton më pak se 500 USD për vit të jetës së 

shpëtuar. Risku relativ për kancer reduktohet me 40% shtesë me dy depistime (në moshën 35 dhe 

40-vjeçare), duke rezultuar kosto për vit të jetës së shpëtuar që është më pak se GDP per capita e 

çdo vendi në studim.  

Në një studim tjetër në një kohort të stimuluar prej 1 milion grash 30 vjeçe derisa mbushin 70 

vjeçe, modeli parashikon që depistimi me testim primar me HPV në vend të testimit dyfish 

                                                                 
9 Cost-effectiveness of Cervical Cancer, Screening in five Developing Countries 



HPV/Pap test mund të çojë 2,141 më shumë raste dhe 2,041 më shumë vdekje nga kanceri i 

qafës së mitrës. Testimi dyfish demonstroi një numër më të madh vitesh jete të dobishme - 

QALY10 22,334 dhe të ardhura 39 milionë USD të kursyera krahasuar me testimin vetëm me 

HPV, pra efektivitet më të lartë me më pak kosto.  

Një studim tjetër që mund të jetë i rëndësisë së veçantë në vende si Shqipëria me burime të 

pakta, është edhe aftësia për të kryer marrjen e mostrës nga vetë gruaja. Një studim klinik i kryer 

me 180,000 gra në Holandë gjeti që testimi i HPV-së i kryer në mostrat e qelizave të qafës së 

mitrës të marra nga vetë gratë kishte saktësi të ngjashme me mostrat e marra në klinikë për 

zbulimin e qelizave cervikale jonormale nga të moderuar në të rëndë. Këto gjetje kanë sugjeruar 

që marrja vetë e mostrës ka mundësi të përdoret si një metodë parësore depistimi në depistimin 

rutinë të kancerit të qafës së mitrës.   

 

 

KANCERI I GJIRIT 

Mundësitë infrastrukturore dhe profesionale, depistimi me mamografi mbështetur ose jo me 

ekzaminimin klinik të gjirit, si dhe ndjekja e individëve me rezultate pozitive apo të dyshimta, do 

ta reduktonte vdekshmërinë nga kanceri i gjirit tek gratë e moshës 50-69 vjeç me pothuaj një të 

tretën (IARC). Përfitimi maksimal arrihet duke kryer depistim çdo 2-3 vjet. Efektiviteti i 

depistimit për gratë e moshës 40-49 vjeç nuk është shumë i qartë (IARC). 

Kanceri i gjirit ka ardhur në rritje në Shqipëri që nga fundi i viteve ‘80. Aktualisht risku është 45 

raste të reja për 100 mijë gra, çka me shifra të tjera do të ishte 600 -650 raste të reja në vit. 

Ndërkohë, rreth një e treta e tyre 200-230 vdesin. 

Ekzaminimi fizik i gjirit nga doktorët është dëshmuar të japë përfitime shëndetësore tek gratë në 

të 50-at (Shapiro, 1997).  Në Shqipëri është vendosur si aktivitet për herë të parë në kujdesin 

shëndetësor parësor depistimi i grave mbi 35 vjeç për kancerin e gjirit përmes ekzaminimit fizik 

nga një personel mjekësor.  

Në shërbimet e kujdesit shëndetësor parësor, prej vitit 2013 ka filluar të aplikohet në masë të 

gjerë procedura e ekzaminimit klinik të gjirit si një teknikë e kapjes së hershme të kancerit të 

gjirit. Janë rritur kapacitetet në qendrat shëndetësore pas trajnimit të rreth 800 mjekëve dhe 

infermierëve dhe ky aktivitet është vendosur edhe si tregues i matshëm dhe i raportuar, pjesë e 

treguesve që përdoreshin për raportimin e performancës së qendrës shëndetësore dhe financimin 

e bonusit e barabartë me 10% të buxhetit të qendrës. Indikatori ishte: 

• Përqindja e grave mbi 35 vjeç të depistuara me Ca gjiri,  

                                                                 
10 Quality Adjusted Life Years 



• Llogaritej si: % e grave të moshës mbi 35 vjeç të depistuara pë Ca gjiri, pjesëtuar me 

numrin total të grave të moshës mbi 35 vjeç të regjistruara nga MPF 

• Objektivi ishte: % duhet të jetë të paktën 10% në tremujorin e parë, 40% në të dytin, 50% 

në të tretin, 80% në tremujorin e katërt. 

Në vitin 2007 në vend filloi zbatimi i reformës në kujdesin shëndetësor parësor, me dimension 

financiar, organizativ dhe ligjor.  

Reforma e financimit përfshinte: 

• Pagesën fikse mujore (pagesa fikse) e barabartë me 85% të buxhetit të Qendrës 

Shëndetësore (QSH). 

• Pagesa mujore bazuar në aktivitet (PA) e cila është e barabartë me 10% të buxhetit të 

QSH-së 

• Pagesa bonus tremujore (Bonusi 5%). Kjo pagesë konsiston në masën 5% të buxhetit të 

QSH-së dhe konsiderohet si pagesë për cilësinë e shërbimit të dhënë në zonën e mbulimit 

të QSH-së. 

Në një studim të kryer në vitin 2011 për zbatimin e reformës në parësor në lidhje me kënaqësinë 

ndaj shpërblimit, stafi mjekësor do të shprehej (grafiku nr.3): 

Grafiku nr.3: Kënaqësia ndaj shpërblimit që jepet çdo 6 muaj 

 

Motivimi përmes bonusit dhe kënaqësia e stafit me shpërblimin e dhënë ndikuan në rritjen e 

perfomancës së qendrave shëndetësore. Më poshtë në grafikun nr.4 shikohet ecuria e 

performancës. 
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Grafiku Nr.4: Ecuria e perfomancës 2007-2010 në qendrat shëndetësore 

 

Ky indikator u shtua në zbatim të Programit Kombëtar për kontrollin e kancerit 2011-2020, i cili 

vinte theksin në reduktimin e faktorëve të riskut dhe kapjen e hershme të tumoreve përmes 

metodave të depistimit11. Disa studime të viteve ‘90 mbështesin idenë se gratë e të gjitha 

moshave kanë përfitime shëndetësore nga aplikimi sistematik i vetekzaminimit të gjirit (Gastrin 

94, Harvey 97). 

Bazuar në nivelin e deritanishëm të njohurive shkencore, një program kombëtar kontrolli mbi 

kancerët duhet të inkurajojë diagnozën e hershme apo kapjen e hershme të kancerit të gjirit me 

fokus në gratë e moshave 40-69 vjeç nëpërmjet ekzaminimit klinik të gjirit në qendrat 

shëndetësore apo spitalet. 

                                                                 

11 Programi Kombëtar i Kontrollit të Kancerit 2011-2020 
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Mamografia si mjet depistimi primar masiv në popullatë do të përdorej vetëm atëherë kur 

burimet janë të tilla që të sigurojnë depistim të cilësisë së mirë në të paktën 70% të popullatës 

target (gratë 50-69 vjeç). Nëse përqindja e depistimit do të bjerë poshtë 70%, atëherë nuk do të 

luhet roli i parandalimit sekondar, por do të hynte në hullitë e studimeve epidemiologjike 

ndërsektoriale për të matur prevalencën e patologjisë. 

Që prej fillimit të programit të mamografisë së lëvizshme në vitin 2015, numri i ekzaminimeve të 

kryera është si më poshtë në grafikun nr. 5:  

Grafiku 5: Ekzaminimet mamografike 2015-2020 

 

Mamografia e lëvizshme supozohet që të mbulojë me shërbim zonat ku nuk ka mamografi. Gratë 

e interesuara në moshën mbi 50 vjeç ose ato të moshës 40-50 vjeç që konsiderohen në risk më të 

lartë, janë target-grupi që mund të kryejnë ekzaminimin.  

Dy njësitë e mamografisë së lëvizshme kanë limitet e tyre teknike, sepse mesatarisht çdo ditë 

njësitë e mamografive kryejnë rreth 15 ekzaminime. Në Shqipëri jetojnë 173,032 gra të moshës 

40-50 vjeçe dhe 366,330 të moshës 50-69 vjeçe. 

Në grafikun më poshtë (grafiku nr.6) shikojmë që gjatë periudhës dymujore të mbylljes për 

shkak të Covid-19 nuk janë kryer mamografi. Gjatë vitit 2019 janë kryer gjithsej 4,247 

ekzaminime, ndërsa gjatë vitit 2020 janë kryer 3087 ose 27% më pak së gjatë vitit 2019. 

 

4863

4535

4250

3719

4261

3124

2015

2016

2017

2018

2019

2020

Ekzaminimet mamografike të kryera në periudhën 2015-2020



 

Grafiku 6: Krahasimi i ekzaminimeve mamografike 2019-2020 

 

Nisur nga informacionit që gjendet në faqen zyrtare të Institutit të Shëndetit Publik mbi numrin e 

ekzaminimeve mamografike të kryera në vitet e fundit, si dhe numrin e tyre sipas bashkive ku ka 

shkuar mamografia e lëvizshme, atëherë mund të arrijmë në një rezultat të përafërt mnbi 

përqindjen e grave të moshës 50-69-vjeçare që kanë marrë atë shërbim në ato zona. 

Më poshtë në tabelën nr.6 është llogaritur përqindja e grave që kanë kryer mamografinë sipas 

bashkive përkatëse: 
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Tabela nr. 6: Përqindja e grave të moshës 50-69 vjeç që kanë kryer mamografinë nga njësitë lëvizëse të ISHP-së 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Mamografi12 4863 4535 4250 3719 4261 3124 

Total grupmosha 50-69 (duke 
përjashtuar qarkun Tiranë dhe 
Durrës, sipas INSTAT-it) 

215,45313 20865914 21069415 21267416 21274317  

Përqindja e grupmoshës 50-
69 vjeç që ka kryer 
mamografinë 

2.26% 2.17% 2.02% 1.75% 2%  

 

Më sipër shikojmë që ka shumë bashki në zona të izoluara që kanë përqindje shumë të ulët të 

grave në grupmoshën 50-69-vjeçare, target i depistimit me mamografinë e lëvizshme. Në Has, që 

është bashki e izoluar dhe me spital bashkiak shumë të reduktuar, vetëm 6.2% e grupit target 

kanë kryer mamografinë. Të njëjtin problem ka edhe në Klos me 3.4% dhe në Ersekë me 7.4%.    

  

                                                                 
12 http://www.ishp.gov.al/mamografite-e-levizshme/ 
13 http://www.instat.gov.al/al/temat/treguesit-demografikë-dhe-socialë/popullsia/publikimet/2016/popullsia-e-shqipërisë-1-janar-2016/ 
14 http://www.instat.gov.al/al/temat/treguesit-demografikë-dhe-socialë/popullsia/publikimet/2016/popullsia-e-shqipërisë-1-janar-2017/ 
15 http://www.instat.gov.al/al/temat/treguesit-demografikë-dhe-socialë/popullsia/publikimet/2016/popullsia-e-shqipërisë-1-janar-2018/ 
16 http://www.instat.gov.al/al/temat/treguesit-demografikë-dhe-socialë/popullsia/publikimet/2016/popullsia-e-shqipërisë-1-janar-2019/ 
17 http://www.instat.gov.al/al/temat/treguesit-demografikë-dhe-socialë/popullsia/publikimet/2016/popullsia-e-shqipërisë-1-janar-2020/ 

 



KONKLUZIONE  

Depistimi për kancerin e qafës së mitrës si pjesë e parandalimit sekondar, me qëllim kapjen në 

dhe trajtimin në kohë të tij, kryhet në vend përmes teknikës molekulare të HPV-së, identifikimi i 

Human Papiloma Virus, e cila ka nevojë për pajisjet përkatëse dhe personelin e trajnuar.  

Aktualisht, programi po zbatohet te gratë e grupmoshës 44-49 vjeç, ku janë kryer përafërsisht 

25,000 testime, çka do të thotë se është testuar rreth 27.5% e popullatës target. Gjatë vitit 2019 

rreth 6% e grave të depistuara janë gjetur pozitive me HPV. 

Projekti i depistimit për kancerin e qafës së mitrës po zbatohet nga Instituti i Shëndetit Publik, në 

bashëkëpunim me qendrat shëndetësore. Është normale që fillimisht një projekt të zbatohet nga 

një institucion që ka ekspertizën dhe infrastrukturën për analizat, por pas 2-3 vitesh ky shërbim 

duhet të bëhet pjesë e paketës së shërbimeve që ofrohen nga institucionet shëndetësore përmes 

hartimit të protokolleve të depistimit dhe investimit në infrastrukturën laboratorike në rajone.  

Gjithashtu, duhet që parandalimi dytësor të kombinohet me parandalimin parësor efektiv 

(vaksinimi kundër HPV-së), që së bashku parandalojnë shumicën e rasteve me kancer të qafës së 

mitrës.  

Depistimi i kancerit të gjirit përmes mamografisë është një ndërhyrje e shëndetit publik që bën 

pjesë te strategjia e parandalimit sekondar, për kapjen në kohë të patologjisë dhe trajtimin për 

shërimin apo uljen e pasojave në shëndet.  

Në Shqipëri nuk kemi një sistem të ngritur të mamografive fikse, sidomos në bashkitë e vogla, 

ndërkohë që ka mamografi në çdo spital qendër qarku apo edhe në poliklinika në Tiranë. 

Mungesa e mamografive fikse në disa zona (Has, Përrenjas, Bilisht, Erseke, Klos, Ballsh, 

Delvinë, Poliçan etj18) po mundohet që të plotësohet përmes organizimit të mamografive të 

lëvizshme nga ana e Institutit të Shëndetit Publik. Ashtu si edhe në rastin e depistimit për 

kancerin e qafës së mitrës, ISHP-ja ka marrë rol ofrues shërbimi, duke i nxjerrë këto dy shërbime 

jashtë sistemit pavarësisht se i kryen në bashkëpunim me kujdesin shëndetësor parësor.  

Mungesa e mamografëve në disa zona ul aksesin fizik ndaj shërbimit përkatës, pavarësisht 

përpjekjeve me anë të mamografisë lëvizëse. Shërbimi përmes mamografisë lëvizëse ka pasur 

probleme në vonesën e kthimit të përgjigjes ndaj ekzaminimeve të kryera, sepse ekzaminimet 

kryhen nga një institucion joofrues shërbimi shëndetësor dhe nuk ka një sistem ndërlidhës 

informacioni midis ISHP-së dhe qendrave shëndetësore.  

Aksesi i ulur ndaj mamografisë u bë më i ndjeshëm gjatë mbylljes për shkak të epidemisë nga 

Covid-19, ku në muajin prill dhe maj 2020 nuk u krye asnjë mamografi.  

                                                                 

18 Këto të dhëna sipas një vlerësimi të kryer nga ISKSH në vitin 2013. Nuk ka të dhëna më të fundit për këtë çështje.  



 

REKOMANDIME 

PËR KANCERIN E QAFËS SË MITRËS 

Që programi i depistimit të kancerit të qafës së mitrës në vend të ketë një mbulesë të lartë dhe 

të arrijë objektivin e OBSH-së në 70%, duhet të kryhen disa ndërhyrje: 

• Depistimi duhet të bëhet pjesë e protokollit të kontrollit rutinë për shëndetin riprodhues 

• Ky proces nuk duhet të ketë barrierë financiare dhe të paguhet nga sigurimet 

shëndetësore pavarësisht se ku merret ky shërbim 

• Liberalizimi i tregut dhe përfshirja në sistem edhe e ofruesve privatë do të ulte barrierat 

gjeografike, sepse testimi dhe ekzaminimi do të kryhej sa më pranë grave 

• Aksesi i lartë shoqërohet me koordinimin nga mjeku i familjes, i cili lajmëron çdo grua 

sipas protokollit se kur duhet të kryejë testimin. 

• Programi i depistimit justifikohet vitet e para që të menaxhohet nga ISHP-ja, i cili është 

institucion me njohuri dhe aftësi praktike19, që merret me studime dhe ofron për 

ministrinë të dhëna për politika bazuar në evidencë. Por ky program duhet të trupëzohet 

dhe të bëhet pjesë natyrale e shërbimit shëndetësor rutinë dhe pjesë e institucioneve 

shëndetësore.  

• Reformimi i sistemit aktual, liberalizimi, ulja e barrierave financiare dhe gjeografike janë 

masat që mund të funksionojnë shumë mirë në raste epidemie.  

• Në lidhje me atë çka ndodhi gjatë pranverës 2020 për shkak të epidemisë nga Covid-19, 

me kufizimin e lëvizjeve dhe grumbullimeve, liberalizimi i shërbimit shëndetësor do të 

rriste aksesin dhe do të ulte rrezikun që vjen si pasojë e mungesës së kujdesit shëndetësor. 

• Është e nevojshme të rritet informacioni rreth regjistrit kombëtar për pacientët me kancer  

PËR KANCERIN E GJIRIT 

• Rekomandojmë rritjen e aksesit ndaj kryerjes së mamografisë përmes instalimit të një 

mamografie në çdo spital bashkiak. Kjo nisur edhe nga fakti që mamografitë e lëvizshme 

realizojnë një numër shumë të ulët ekzaminimesh ditore, dhe si rrjedhim realizojnë 

përqindje të ulët depistimi. Ashtu siç edhe u sqarua më lart, ky veprim është kosto-efektiv 

për sistemin shëndetësor dhe për shoqërinë/individin.   

• Përgatitjen e protokollit të kontrollit periodik për kancerin e gjirit për grupet e riskut. 

• Në ato vende ku institucionet publike nuk kanë mundësi investimi, por gjenden klinika 

private, të bëhen kontrata pagese nga Fondi i Sigurimeve Shëndetësore për kryerjen e 

mamografisë me rekomandim të mjekut të familjes, sipas protokollit përkatës, bazuar kjo 

edhe në praktikën e mirë evropiane. 
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• Ngritja e një sistemi informacioni apo përdorimi i telemjekësisë, që përgjigjja e 

mamografive të kryera të kthehet në kohë dhe të jetë mundësia e leximit nga mjeku i 

familjes. Kështu, rezultati i ekzaminimit bëhet pjesë e kartelës personale dhe njëkohësisht 

lajmërohet qytetarja.  

• Eksperienca e mamografisë së lëvizshme duhet të përcillet brenda sistemit, ku spitalet 

rajonale ose bashkiake t’i përdorin për të rritur aksesin në zonat e thella. 

• Për objektivat specifikë në lidhje me parandalimin dhe trajtimin në kohë të kancerit, 

nevojitet që të vendosen indikatorët e performancës dhe personeli mjekësor të 

shpërblehet bazuar në nivelin e realizimit të tyre.  

PËR PARANDALIMIN 

Mamografitë dhe testet hyjnë në masat parandaluese, por akoma më e rëndësishme bëhet 

ndërgjegjësimi publik për ndryshimin e mënyrës së jetesës, sidomos në kohët e vështira të 

pandemisë. 

Për rrjedhojë rekomandohet: 

 Të ketë marrëveshje me mediat kombëtare për të realizuar programe të cilat ndihmojnë 

në rritjen e aktivitetetit fizik dhe lojërave tek qytetarët e çdo lloj moshe 

 Të forcohet zbatimi i ligjit kundër duhanit në mënyrë që të ulet numri i duhanpirësve 

pasivë 

 Të bashkëpunohet me bashkitë për të rritur numrin e hapësirave/ambienteve publike për 

përdorim qytetar, sidomos për grupmoshat e reja, të cilët në këto kohë shfaqin probleme 

të shumta për shkak të qëndrimit të detyruar (mësimi online) para kompjuterit, problem i 

paralajmëruar nga stafet shëndetësore. 

 Të bashkëpunohet me organizatat e shoqërisë civile për rritjen e njohurisë shëndetësore 

tek popullata me qëllim përfitimin afatgjatë të uljes së kostove shëndetësore. 


