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Në kohën e pandemisë me  virusin Covid-19, pacientët me malinjitet janë 

kategoria më e  rrezikuar dhe më e frikësuar. Qasja e informacionit në lidhje 

me virusin dhe mënyrën se si mund të ndikojë tek pacientët me malinjitet 

është jashtëzakonisht e rëndësishme. Rekomandimet nga autoritetet shën-

detësore duhet të respektohen në mënyrë që të shmanget infektimi me 

koronavirus. Ky udhëzues është i pregaditur që t'ju ndihmojë Juve, ashtu dhe 

miqëve, familjes dhe kujdestarëve Tuaj, mirë të kuptojnë ndikimin e pande-

misë Covid-19 në tretmanin Tuaj për karcinomin. Ky udhëzues përmban 

informacion në lidhje me Covid-19, simptomat dhe masat që mund ti 

ndëmerrni për të zvogëluar rrezikun e infektimit. Për të qëndruar të sigurt 

gjatë pandemisë së koronavirusit, mësoni rreth ndryshimeve të mundshme 

në trajtimin dhe kontrollet mjekësore.

Informacionet në lidhje me Covid-19 gjithnjë po zhvillohen dhe udhëzimet e 

dhëna këtu do të azhurnohen rregullisht.

Secili vend ka një qasje të ndryshme deri te pacientët e tij dhe udhëzime të 

ndryshme në lidhje me trajtimin e pacientëve me karcinom. Prandaj, 

qëndroni në kontakt me mjekun ose infermierin Tuaj që eshtë i përfshirë në 

trajtimin Tuaj.

Çfarë është koronavirusi?

Covid-19 është shkurtesa për ,,sëmundjen e Coronavirusit 2019“. Ajo është 

sëmundje e shkaktuar nga një koronavirus i ri, që përhapet shpejt, i quajtur 

SARS-KoV-2.

Koronavirusët janë një familje virusesh që shkaktojnë sëmundje te gjitarët 

dhe zogjtë, por gjithashtu shkaktojnë sëmundje edhe te njerëzit. Në Dhjetor 

2019, rastet e para njerëzore të Covid-19 të shkaktuara nga SARS-KoV-2 u 

raportuan në Wuhan, Kinë.

Koronavirusët shkaktojnë infeksione të traktit respirator te njerëzit. Koronavirusi 

i ri (SARS-KoV-2) po përhapet me shpejtësi në të gjithë botën dhe si rezultat i 

kësaj sëmundja, Covid-19, mund të shkaktojë infeksione serioze dhe të 

rrezikshme për jetën, veçanërisht tek të moshuarit (p.sh. mbi 65 vjeç) dhe ata 

të cilët kanë sëmundje.

Si mjekohet koronavirusi?

Nuk ka ndonjë trajtim specifik për Covid-19 dhe infeksioni trajtohet duke 

lehtësuar simptomat. Rastet e lehta trajtohen në kushte shtëpiake duke 

konsumuar sasi të mëdha të lëngjeve, pushim dhe duke përdorur paraceta-

mol për të ulur temperaturën. Pacientët me simptoma të rënda mund të 

hospitalizohen.

Medikamentet ekzistuese antivirale dhe agjentët që veprojnë në mekaniz-

min e mbrojtjes së njeriut janë në fazën e testimit për trajtimin e pacientëve 

me Covid-19. Në muajt e fundit, janë bërë hulumtime klinike për trajtimin me 

medikamente kundër malarjes (Klorokinë dhe Hidroksiklorokinë), medika-

mente antivirale për infeksionin HIV (Remedizivir, Lopinavir) dhe agjentë të 

tjerë që ndikojnë në përgjigjen imune të njeriut.

Këshillohet të shmangni vetë-mjekimin pasi mund të shfaqen efekte të 

padëshiruara. Bisedoni me mjekun Tuaj për mënyrën më të mirë për të 

trajtuar simptomat e Covid-19. 

Kush rrezikohet më shumë nga Covid-19?

Të dhënat e deritanishme tregojnë se të moshuarit janë një kategori e 

rrezikuar, veçanërisht ata me probleme shëndetësore si sëmundje kronike e 

mushkërive, sëmundjet e zemrës, diabeti, dobësimi kronik i veshkave dhe 

pacientët me karcinom. 

Nëse keni karcinom, mund të keni një rrezik më të lartë të ndërlikimeve 

serioze nga Covid-19 nëse:

• pranoni kimioterapi ose keni pranuar kimioterapi në 3 muajt e fundit;

• pranoni radioterapi;

• keni bërë një transplant të palcës së kockave ose një transplant të 

qelizave amë në 6 muajt e fundit ose jeni ende duke pranuar barëra 

imunosupresive;

• jeni të sëmurë nga kanceri i gjakut dhe sistemit limfatik që dëmton 

imunitetin e trupit (mbrojtjen) dhe në rast se nuk jeni vendosur në 

terapi specifike.

Cilat janë masat parandaluese?

• Të lahen duart rregullisht me sapun për të paktën 20 sekonda ose të 

kalohen me dezinfektues me bazë alkooli, veçanërisht pasi të keni 

qenë në një vend publik!

• Shmangni kontaktin e afërt!

• Mbuloni gojën dhe hundën me një maskë fytyre, shall kur dilni jashtë!

• Mbuloni hundën dhe gojën kur kolliteni ose teshtini!

• Pastroni rregullisht sipërfaqet brenda dhe jashtë shtëpisë dhe 

dezinfektoni ato!

• Kujdesuni për shëndetin Tuaj çdo ditë!

Cilat janë simptomat e Covid-19?

• Ethe

• Kollitje

• Ndezje të fytit

• Vështirësi në frymëmarrje

• Dhimbje muskulore

• Lodhje

• Humbja e shijes dhe erë

• Simptomat nga sistemi i zorrëve (diarre)

Simptomat e Covid-19 ndryshojnë te personat të cilët mjekohen nga kanceri 

në raport me një popullatë të shëndetshme.

Në rast të paraqitjes së simptomave të Covid-19, izolohuni menjëherë dhe 

me këshillën e mjekut amë të fillohet me trajtimin e infeksionit viral. Trajtimi i 

kancerit do të vazhdojë pas shërimit të plotë nga Covid-19. 

Si do të ndikojë pandemia
Covid-19 në kujdesin tim për karcinom?

Prania në spitale gjatë pandemisë Covid-19 është ekspozim në rrezik për të 

marrë infeksionin. Që të qëndroni të sigurt dhe për të zvogëluar rrezikun e 

infektimit me Covid-19, trajtimet Tuaja mund të jenë të përshtatura. Me 

qëllim që të zvoglohet qëndrimi dhe konsultimet me mjekun Tuaj ose 

motrën medicinale në ambientet spitalore, mund të ofrohen konsultime 

telefonike ose video konsultime.

Analizat e gjakut mund të Ju bëhen në qendrën tuaj rajonale me qëllim të 

shmangjes së  kontaktit. Dhënja e recetave mund të prolongohet ose të 

zëvendësohet me një recetë elektronike për pranimin pa ndërprerrje të 

terapisë orale adjuvante për karcinomin.

Si do të ndikojë pandemia COVID-19 në
trajtimin e llojit tim specifik të karcinomit?

Gjatë kohës së pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

tretmanet e caktuara, te disa do të prolongohen trajtimet ose do të rricakto-

hen terminet për tretman. E gjithë kjo është me qëllim që të vlerësohet 

urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksionit me 

koronavirus.

Pacientë me prioritet të lartë:

• trajtimet vazhdojnë sipas caktimit  të terminit të paracaktuar.

Pacientë me prioritet gjysëm- të lartë:

• me video konsultim ose konsultim telefonik  dhe tretmanet kryhen në 

institucionet shëndetësore (onkologjike) rajonale.

Pacientë me përparësi të mesme: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

(onkologjike) rajonale ose të shtyhen për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen me telefon ose të 

shtyhen gjatë kohëzgjatjes së pandemisë.

Ndikimi i COVID-19 në menaxhimin
e efekteve anësore të trajtimit të karcinomit

Veçanërisht e rëndësishme është që ju të vazhdoni të raportoni efektet 

anësore nga anti-kancer terapitë tek mjeku Juaj ose infermierja e 

përcaktuar. Konsultimet zakonisht do të zëvendësohen me thirrje telefonike 

ose video konferencë, por do të keni mjaft kohë për të diskutuar për 

shqetësimet  dhe mënyrën e trajtimit të tyre.

Mjeku Juaj mund të marrë masa shtesë të kujdesit në këtë kohë dhe të 

minimizojë vizitat në spital lidhur me përballimin e efekteve të 

padëshiruara. Për shembull, Gjatë një rreziku shumë të ulët të paraqitjes së 

neutropenisë febrile (zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) dhe 

kur zakonisht nuk ju përshkruhet një ilaç-faktor i rritjes së qelizave të bardha 

të gjakut, mjeku Juaj mund t'ju përshkruajë këtë medikament për  të 

zvogëluar nevojën për shtrim urgjent në spital nëse jeni ekspozuar me 

koronavirus. Nëse zhvilloni ose keni simptoma të nautropenisë febrile 

(zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) kurse gjendja Juaj është 

stabile (vlerësimin për gjendejen e bën mjeku me anë të telefonit ose video 

konsultimit) mund t'ju shkruhen antibiotikë pa u kontrolluar. Nëse mjeku 

Juaj mendon se keni një rrezik të lartë të paraqitjes së anemisë (dobësim 

serioz i gjakut), do t'ju shkruajë një medikament me faktor 

eritropoetin-stimulues me qëllim të shmangies së transfuzionit të  gjakut në 

kushte spitalore.

Është e rëndësishme të theksohet se disa nga simptomat e Covid-19 janë të 

ngjashme me efektet e padëshiruara të tretmanit për karcinom, si për 

shembull, lodhje dhe rritje të temperaturës. Qëndroni në kontakt me 

mjekun Tuaj ose infermierin e përcaktuar tuaj dhe raportoni simptomat.

Si ndikon pandemia COVID-19 në kujdesin paliativ?

Në kohën e pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

realizimin e  kujdesit paliativ, disa do të prolongojnë trajtimin e tyre ose do të 

ricaktojnë terminet e tyre për shërim. E gjithë kjo është me qëllim që të 

vlerësohet urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksio-

nit me koronavirusin.

Pacientë me prioritet të lartë:

• tretmanet vazhdojnë sipas termineve të paracaktuara.

Pacientë me prioritet  mesatarish- të lartë: 

• përmes konsultimit video dhe telefonik dhe trajtimi kryhet në 

institucionet shëndetësore rajonale (onkologjike).

Pacientë me prioritet të mesëm: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të kryhen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

rajonale (onkologjike) ose të shtyhen  për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimi me mjekun Tuaj mund të jenë telefonike ose të shtyhen 

gjatë kohëzgjatjes së pandemisë. 

Përshtatje e kujdesit paliativ (qëllimet kryesore)
• Tretmani për të lehtësuar dëmet serioze të shkaktuara nga karcinomi, si 

dhe ndërlikimet serioze të rikrijuara nga karcinomi janë një përparësi 

kryesore për pacientët të cilët  vuajnë nga  kanceri;

• Megjithatë, disa nga simptomat trajtohen në mënyrë efektive përmes 

konsultave telefonike;

• Mundet të angazhohen shërbimet e kujdesit shtëpiak që ta pranoni 

kujdesin e duhur paliativ.

Prioritetizimi
Në rast të paraqitjes së një ndërlikimi serioz të karcinomit, duhet të ju 

sigurohet një vlerësim urgjent nga mjeku Juaj ose infermierja edhe atë në 

rast se keni:

• Kompresioni në palcën kurrizore

• Kockë e thyer

• Mbingarkesa e zorrëve

• Të përziera

• Të vjella

• Urinim i çregulluar që mund të çojë në retencion renal

• Gulçim

• Mpiksje gjaku

• Anemi serioze

• Trombocitopeni

• Paraqitja e asciteve

• Bllokimi në venën kava të sipërme

• Metastazat e trurit

• Delirium

Sugjerime praktike
• Siguroni barna të mjaftueshme për t'i përballuar simptomat e shkaktu-

ara nga karcinomi, veçanërish edhe barërat kundër dhimbjes.

• Kontaktoni rregullisht mjekun Tuaj ose infermierin të cilët do ti ndjekin 

simptomat dhe nëse është e nevojshme do të ndryshojë terapinë.

• Gjatë radioterapisë paliative, zvogëlohet numri i tretmaneve të përcak-

tuara me qëllim që të zvogëlohet qëndrimi në kushte spitalore.

• Në fazën e avancuar të sëmundjes malinje, rekomandohet trajtimi në 

kushte shtëpiake për të shmangur rrezikun e infeksionit.

• Në rast të rrjedhjeve pleurale ose asciteve te të cilët janë të nevojshme 

drenazhet e shpeshta, mund të ju aplikohet një kateter i përhershëm 

me çka do të zvogëlohen qëndrimet spitalore.

Ndikimi i Covid-19 në skriningun (zbulimi i hershëm i sëmundjes)
Terminet e paracaktuara për skrining sigurisht që do të shtyhen për në të 

ardhmen e afërt.

Ndikimi i Covid-19 në procedurat për diagnostikimin
dhe përcaktimin e fazës-stadiumit të karcinomit
Testimet për të përcaktuar fazën e karcinomit mund të shtyhen nëse rreziku i 

infeksionit me koronavirusin i tejkalon përfitimet që vijnë nga testimi. Kjo 

mund të përdoret në pacientët të cilët kanë shfaqur shenja të kancerit me 

një rrezik të ulët për përparim të shpejtë, siç janë gjetjet e vogla të dyshimta 

të mamografisë. Kjo do të diskutohet prej rasti në rast. Te disa pacientë, 

procedurat e përcaktimit të stadiumit mund të kufizohen në ato që janë më 

të rëndësishme për aplikimin e tretmanit.

Përshtatjet në planet e intervenimeve kirurgjikale
Në shumicën e vendeve, intervenimet kirurgjikale shtyhen gjatë pandemisë 

me Covid-19. Te pacientët me karcinom, rreziku i mundshëm i përparimit të 

sëmundjes pas një operacioni të vonuar duhet të matet në rraport me 

rrezikun e infektimit dhe komplikimeve serioze nga Covid-19.

Në disa situata, mjeku Juaj mund të rekomandojë terapi neo-adjuvante 

(terapi e dhënë para intervenimt kirurgjikal) si një zëvendësim për interveni-

min kirurgjikal të vonuar. Duhet të theksohet se neo-adjuvante është 

imunosupresive, domethënë çregullon mekanizmin imunitar të pacientëve, 

gjë që kërkon qëndrime më të shpeshta në institucione spitalore, me çka 

rritet rreziku për infektimin dhe zhvillimin e komplikimeve serioze nga 

infeksioni Covid-19. Prandaj, mjeku Juaj duhet të  ju tregojë për të gjitha 

mundësitë me qëllim që të zvogëlohet rreziku për infektim me koronavirus.

Adaptimi-përshtatja në kimioterapi
Vendimi për shtyrje, ndryshim ose ndërprerje të kimioterapisë Tuaj do të 

merret vetëm pasi të jetë peshuar dëmi i mundshëm që mund të rezultojë 

nga shtyerja ose ndalimi i kimioterapisë Tuaj kundrejt përfitimeve të 

mundshme të parandalimit të Covid-19. Vendimi klinik do të merret nga rasti 

në rasti, duke marrë parasysh rrezikun e përsëritjes së kancerit nëse kimioter-

apia shtyhet ose ndërpritet, nëse numri i cikleve të kimioterapisë tashmë ka 

përfunduar dhe sa mirë e përballoni tretmanin. 

Kimioterapia mund të aplikohet në çdo 2 deri në 3 javë në vend se një herë në 

javë. Ndonjëherë pacientët e pranojnë kimioterapinë edhe  në kushte shtëpie.

Kimioterapia intravenoze mund të zëvendësohet nga terapia orale (në 

formën e tabletave orale) me çka zvogëlohen vizitat e shpeshta në spital.

Nëse vazhdoni të merrni kimioterapi, mjeku Juaj mund të rekomandojë 

përdorimin e faktorit profilaktik të rritjes për të përforcuar sistemin imunitar, 

si dhe të shkruaj antibiotikë për të zvogëluar rrezikun e komplikimeve serioze 

nga Covid-19.

Adaptimi në radioterapi
Nëse keni një tumor që përparon me shpejtësi dhe që mund të shërohet, 

rreziku i radioterapisë së vonuar mund të tejkalojë rrezikun e ndërlikimeve 

nga Covid-19. Prandaj, tretmani Juaj mund të vazhdojë me radioterapi. 

Në mënyrë që të zvogëlohet numri i vizitave në spital, rekomandohet që 

doza totale e radioterapisë të jepet në një periudhë më të shkurtër kohore 

krahasuar me radioterapinë standarde.

Nëse jeni duke marrë radioterapi për të kontrolluar simptomat, atëherë vizitat 

në institucionet spitalore do të shtyhen dhe mund të diskutohet për format 

tjera të tretmanit.

Përshtatja në terapinë endokrine
Terapia endokrine nuk bën çregullime në sistemin imunitar dhe nuk rrit 

rrezikun e komplikimeve serioze nga Covid-19. Gjatë kohës së pandemisë 

ëdhtë e sigurtë të vazhdohet me terapinë hormonale.

Kur terapia hormonale jepet në formë të injeksioni, mjeku Juaj mund të 

ndryshojë orarin e pranimit të terapisë hormonale. Për shembull, nëse merrni 

injeksione çdo 3 muaj, këto injeksione mund t’i merrni çdo 6 muaj në 

konsultim me mjekun Tuaj.

Përshtatja në imunoterapinë
Nëse jeni duke pranuar imunoterapi, mjeku Juaj mund të përshtasë orarin e 

tretmanit për të ulur frekuencën e vizitave në spital. E rëndësishme është të 

theksohet se imunoterapitë mund të shkaktojnë efekte serioze të padëshi-

ruara të lidhura me imunitetin. Çdo ndryshim në terapinë Tuaj do të bëhet 

pas një vlerësimi dhe diskutimi individual me mjekun Tuaj.

Adaptimi në transplantin e qelizave amë
Nëse keni një rrezik të lartë nga komplikimet serioze nga Covid-19, mjeku 

Juaj mund të rekomandojë shtyrjen e transplantimit të planifikuar të qelizave 

amë, veçanërisht nëse karcinomi Juaj kontrollohet mirë me tretmane të tjera. 

Aktualisht nuk ka asnjë provë që koronavirusi i ri transmetohet përmes 

transfuzionit të gjakut, por në disa sfera dhuruesit e mundshëm të qelizave 

amë mund të testohen për Covid-19 para mbledhjes së qelizave amë. 

Përshkak infeksionit me Covid-19 mund të rezultojnë më pak donator të 

qelizave amë. Në këto raste, qelizat amë do të qëndrojn të ngrira.



Në kohën e pandemisë me  virusin Covid-19, pacientët me malinjitet janë 

kategoria më e  rrezikuar dhe më e frikësuar. Qasja e informacionit në lidhje 

me virusin dhe mënyrën se si mund të ndikojë tek pacientët me malinjitet 

është jashtëzakonisht e rëndësishme. Rekomandimet nga autoritetet shën-

detësore duhet të respektohen në mënyrë që të shmanget infektimi me 

koronavirus. Ky udhëzues është i pregaditur që t'ju ndihmojë Juve, ashtu dhe 

miqëve, familjes dhe kujdestarëve Tuaj, mirë të kuptojnë ndikimin e pande-

misë Covid-19 në tretmanin Tuaj për karcinomin. Ky udhëzues përmban 

informacion në lidhje me Covid-19, simptomat dhe masat që mund ti 

ndëmerrni për të zvogëluar rrezikun e infektimit. Për të qëndruar të sigurt 

gjatë pandemisë së koronavirusit, mësoni rreth ndryshimeve të mundshme 

në trajtimin dhe kontrollet mjekësore.

Informacionet në lidhje me Covid-19 gjithnjë po zhvillohen dhe udhëzimet e 

dhëna këtu do të azhurnohen rregullisht.

Secili vend ka një qasje të ndryshme deri te pacientët e tij dhe udhëzime të 

ndryshme në lidhje me trajtimin e pacientëve me karcinom. Prandaj, 

qëndroni në kontakt me mjekun ose infermierin Tuaj që eshtë i përfshirë në 

trajtimin Tuaj.

Çfarë është koronavirusi?

Covid-19 është shkurtesa për ,,sëmundjen e Coronavirusit 2019“. Ajo është 

sëmundje e shkaktuar nga një koronavirus i ri, që përhapet shpejt, i quajtur 

SARS-KoV-2.

Koronavirusët janë një familje virusesh që shkaktojnë sëmundje te gjitarët 

dhe zogjtë, por gjithashtu shkaktojnë sëmundje edhe te njerëzit. Në Dhjetor 

2019, rastet e para njerëzore të Covid-19 të shkaktuara nga SARS-KoV-2 u 

raportuan në Wuhan, Kinë.

Koronavirusët shkaktojnë infeksione të traktit respirator te njerëzit. Koronavirusi 

i ri (SARS-KoV-2) po përhapet me shpejtësi në të gjithë botën dhe si rezultat i 

kësaj sëmundja, Covid-19, mund të shkaktojë infeksione serioze dhe të 

rrezikshme për jetën, veçanërisht tek të moshuarit (p.sh. mbi 65 vjeç) dhe ata 

të cilët kanë sëmundje.

Si mjekohet koronavirusi?

Nuk ka ndonjë trajtim specifik për Covid-19 dhe infeksioni trajtohet duke 

lehtësuar simptomat. Rastet e lehta trajtohen në kushte shtëpiake duke 

konsumuar sasi të mëdha të lëngjeve, pushim dhe duke përdorur paraceta-

mol për të ulur temperaturën. Pacientët me simptoma të rënda mund të 

hospitalizohen.

Medikamentet ekzistuese antivirale dhe agjentët që veprojnë në mekaniz-

min e mbrojtjes së njeriut janë në fazën e testimit për trajtimin e pacientëve 

me Covid-19. Në muajt e fundit, janë bërë hulumtime klinike për trajtimin me 

medikamente kundër malarjes (Klorokinë dhe Hidroksiklorokinë), medika-

mente antivirale për infeksionin HIV (Remedizivir, Lopinavir) dhe agjentë të 

tjerë që ndikojnë në përgjigjen imune të njeriut.

Këshillohet të shmangni vetë-mjekimin pasi mund të shfaqen efekte të 

padëshiruara. Bisedoni me mjekun Tuaj për mënyrën më të mirë për të 

trajtuar simptomat e Covid-19. 

Kush rrezikohet më shumë nga Covid-19?

Të dhënat e deritanishme tregojnë se të moshuarit janë një kategori e 

rrezikuar, veçanërisht ata me probleme shëndetësore si sëmundje kronike e 

mushkërive, sëmundjet e zemrës, diabeti, dobësimi kronik i veshkave dhe 

pacientët me karcinom. 

Nëse keni karcinom, mund të keni një rrezik më të lartë të ndërlikimeve 

serioze nga Covid-19 nëse:

• pranoni kimioterapi ose keni pranuar kimioterapi në 3 muajt e fundit;

• pranoni radioterapi;

• keni bërë një transplant të palcës së kockave ose një transplant të 

qelizave amë në 6 muajt e fundit ose jeni ende duke pranuar barëra 

imunosupresive;

• jeni të sëmurë nga kanceri i gjakut dhe sistemit limfatik që dëmton 

imunitetin e trupit (mbrojtjen) dhe në rast se nuk jeni vendosur në 

terapi specifike.

Cilat janë masat parandaluese?

• Të lahen duart rregullisht me sapun për të paktën 20 sekonda ose të 

kalohen me dezinfektues me bazë alkooli, veçanërisht pasi të keni 

qenë në një vend publik!

• Shmangni kontaktin e afërt!

• Mbuloni gojën dhe hundën me një maskë fytyre, shall kur dilni jashtë!

• Mbuloni hundën dhe gojën kur kolliteni ose teshtini!

• Pastroni rregullisht sipërfaqet brenda dhe jashtë shtëpisë dhe 

dezinfektoni ato!

• Kujdesuni për shëndetin Tuaj çdo ditë!

Cilat janë simptomat e Covid-19?

• Ethe

• Kollitje

• Ndezje të fytit

• Vështirësi në frymëmarrje

• Dhimbje muskulore

• Lodhje

• Humbja e shijes dhe erë

• Simptomat nga sistemi i zorrëve (diarre)

Simptomat e Covid-19 ndryshojnë te personat të cilët mjekohen nga kanceri 

në raport me një popullatë të shëndetshme.

Në rast të paraqitjes së simptomave të Covid-19, izolohuni menjëherë dhe 

me këshillën e mjekut amë të fillohet me trajtimin e infeksionit viral. Trajtimi i 

kancerit do të vazhdojë pas shërimit të plotë nga Covid-19. 

Si do të ndikojë pandemia
Covid-19 në kujdesin tim për karcinom?

Prania në spitale gjatë pandemisë Covid-19 është ekspozim në rrezik për të 

marrë infeksionin. Që të qëndroni të sigurt dhe për të zvogëluar rrezikun e 

infektimit me Covid-19, trajtimet Tuaja mund të jenë të përshtatura. Me 

qëllim që të zvoglohet qëndrimi dhe konsultimet me mjekun Tuaj ose 

motrën medicinale në ambientet spitalore, mund të ofrohen konsultime 

telefonike ose video konsultime.

Analizat e gjakut mund të Ju bëhen në qendrën tuaj rajonale me qëllim të 

shmangjes së  kontaktit. Dhënja e recetave mund të prolongohet ose të 

zëvendësohet me një recetë elektronike për pranimin pa ndërprerrje të 

terapisë orale adjuvante për karcinomin.

Si do të ndikojë pandemia COVID-19 në
trajtimin e llojit tim specifik të karcinomit?

Gjatë kohës së pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

tretmanet e caktuara, te disa do të prolongohen trajtimet ose do të rricakto-

hen terminet për tretman. E gjithë kjo është me qëllim që të vlerësohet 

urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksionit me 

koronavirus.

Pacientë me prioritet të lartë:

• trajtimet vazhdojnë sipas caktimit  të terminit të paracaktuar.

Pacientë me prioritet gjysëm- të lartë:

• me video konsultim ose konsultim telefonik  dhe tretmanet kryhen në 

institucionet shëndetësore (onkologjike) rajonale.

Pacientë me përparësi të mesme: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

(onkologjike) rajonale ose të shtyhen për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen me telefon ose të 

shtyhen gjatë kohëzgjatjes së pandemisë.

Ndikimi i COVID-19 në menaxhimin
e efekteve anësore të trajtimit të karcinomit

Veçanërisht e rëndësishme është që ju të vazhdoni të raportoni efektet 

anësore nga anti-kancer terapitë tek mjeku Juaj ose infermierja e 

përcaktuar. Konsultimet zakonisht do të zëvendësohen me thirrje telefonike 

ose video konferencë, por do të keni mjaft kohë për të diskutuar për 

shqetësimet  dhe mënyrën e trajtimit të tyre.

Mjeku Juaj mund të marrë masa shtesë të kujdesit në këtë kohë dhe të 

minimizojë vizitat në spital lidhur me përballimin e efekteve të 

padëshiruara. Për shembull, Gjatë një rreziku shumë të ulët të paraqitjes së 

neutropenisë febrile (zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) dhe 

kur zakonisht nuk ju përshkruhet një ilaç-faktor i rritjes së qelizave të bardha 

të gjakut, mjeku Juaj mund t'ju përshkruajë këtë medikament për  të 

zvogëluar nevojën për shtrim urgjent në spital nëse jeni ekspozuar me 

koronavirus. Nëse zhvilloni ose keni simptoma të nautropenisë febrile 

(zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) kurse gjendja Juaj është 

stabile (vlerësimin për gjendejen e bën mjeku me anë të telefonit ose video 

konsultimit) mund t'ju shkruhen antibiotikë pa u kontrolluar. Nëse mjeku 

Juaj mendon se keni një rrezik të lartë të paraqitjes së anemisë (dobësim 

serioz i gjakut), do t'ju shkruajë një medikament me faktor 

eritropoetin-stimulues me qëllim të shmangies së transfuzionit të  gjakut në 

kushte spitalore.

Është e rëndësishme të theksohet se disa nga simptomat e Covid-19 janë të 

ngjashme me efektet e padëshiruara të tretmanit për karcinom, si për 

shembull, lodhje dhe rritje të temperaturës. Qëndroni në kontakt me 

mjekun Tuaj ose infermierin e përcaktuar tuaj dhe raportoni simptomat.

Si ndikon pandemia COVID-19 në kujdesin paliativ?

Në kohën e pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

realizimin e  kujdesit paliativ, disa do të prolongojnë trajtimin e tyre ose do të 

ricaktojnë terminet e tyre për shërim. E gjithë kjo është me qëllim që të 

vlerësohet urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksio-

nit me koronavirusin.

Pacientë me prioritet të lartë:

• tretmanet vazhdojnë sipas termineve të paracaktuara.

Pacientë me prioritet  mesatarish- të lartë: 

• përmes konsultimit video dhe telefonik dhe trajtimi kryhet në 

institucionet shëndetësore rajonale (onkologjike).

Pacientë me prioritet të mesëm: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të kryhen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

rajonale (onkologjike) ose të shtyhen  për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimi me mjekun Tuaj mund të jenë telefonike ose të shtyhen 

gjatë kohëzgjatjes së pandemisë. 

Përshtatje e kujdesit paliativ (qëllimet kryesore)
• Tretmani për të lehtësuar dëmet serioze të shkaktuara nga karcinomi, si 

dhe ndërlikimet serioze të rikrijuara nga karcinomi janë një përparësi 

kryesore për pacientët të cilët  vuajnë nga  kanceri;

• Megjithatë, disa nga simptomat trajtohen në mënyrë efektive përmes 

konsultave telefonike;

• Mundet të angazhohen shërbimet e kujdesit shtëpiak që ta pranoni 

kujdesin e duhur paliativ.

Prioritetizimi
Në rast të paraqitjes së një ndërlikimi serioz të karcinomit, duhet të ju 

sigurohet një vlerësim urgjent nga mjeku Juaj ose infermierja edhe atë në 

rast se keni:

• Kompresioni në palcën kurrizore

• Kockë e thyer

• Mbingarkesa e zorrëve

• Të përziera

• Të vjella

• Urinim i çregulluar që mund të çojë në retencion renal

• Gulçim

• Mpiksje gjaku

• Anemi serioze

• Trombocitopeni

• Paraqitja e asciteve

• Bllokimi në venën kava të sipërme

• Metastazat e trurit

• Delirium

Sugjerime praktike
• Siguroni barna të mjaftueshme për t'i përballuar simptomat e shkaktu-

ara nga karcinomi, veçanërish edhe barërat kundër dhimbjes.

• Kontaktoni rregullisht mjekun Tuaj ose infermierin të cilët do ti ndjekin 

simptomat dhe nëse është e nevojshme do të ndryshojë terapinë.

• Gjatë radioterapisë paliative, zvogëlohet numri i tretmaneve të përcak-

tuara me qëllim që të zvogëlohet qëndrimi në kushte spitalore.

• Në fazën e avancuar të sëmundjes malinje, rekomandohet trajtimi në 

kushte shtëpiake për të shmangur rrezikun e infeksionit.

• Në rast të rrjedhjeve pleurale ose asciteve te të cilët janë të nevojshme 

drenazhet e shpeshta, mund të ju aplikohet një kateter i përhershëm 

me çka do të zvogëlohen qëndrimet spitalore.

Ndikimi i Covid-19 në skriningun (zbulimi i hershëm i sëmundjes)
Terminet e paracaktuara për skrining sigurisht që do të shtyhen për në të 

ardhmen e afërt.

Ndikimi i Covid-19 në procedurat për diagnostikimin
dhe përcaktimin e fazës-stadiumit të karcinomit
Testimet për të përcaktuar fazën e karcinomit mund të shtyhen nëse rreziku i 

infeksionit me koronavirusin i tejkalon përfitimet që vijnë nga testimi. Kjo 

mund të përdoret në pacientët të cilët kanë shfaqur shenja të kancerit me 

një rrezik të ulët për përparim të shpejtë, siç janë gjetjet e vogla të dyshimta 

të mamografisë. Kjo do të diskutohet prej rasti në rast. Te disa pacientë, 

procedurat e përcaktimit të stadiumit mund të kufizohen në ato që janë më 

të rëndësishme për aplikimin e tretmanit.

Përshtatjet në planet e intervenimeve kirurgjikale
Në shumicën e vendeve, intervenimet kirurgjikale shtyhen gjatë pandemisë 

me Covid-19. Te pacientët me karcinom, rreziku i mundshëm i përparimit të 

sëmundjes pas një operacioni të vonuar duhet të matet në rraport me 

rrezikun e infektimit dhe komplikimeve serioze nga Covid-19.

Në disa situata, mjeku Juaj mund të rekomandojë terapi neo-adjuvante 

(terapi e dhënë para intervenimt kirurgjikal) si një zëvendësim për interveni-

min kirurgjikal të vonuar. Duhet të theksohet se neo-adjuvante është 

imunosupresive, domethënë çregullon mekanizmin imunitar të pacientëve, 

gjë që kërkon qëndrime më të shpeshta në institucione spitalore, me çka 

rritet rreziku për infektimin dhe zhvillimin e komplikimeve serioze nga 

infeksioni Covid-19. Prandaj, mjeku Juaj duhet të  ju tregojë për të gjitha 

mundësitë me qëllim që të zvogëlohet rreziku për infektim me koronavirus.

Adaptimi-përshtatja në kimioterapi
Vendimi për shtyrje, ndryshim ose ndërprerje të kimioterapisë Tuaj do të 

merret vetëm pasi të jetë peshuar dëmi i mundshëm që mund të rezultojë 

nga shtyerja ose ndalimi i kimioterapisë Tuaj kundrejt përfitimeve të 

mundshme të parandalimit të Covid-19. Vendimi klinik do të merret nga rasti 

në rasti, duke marrë parasysh rrezikun e përsëritjes së kancerit nëse kimioter-

apia shtyhet ose ndërpritet, nëse numri i cikleve të kimioterapisë tashmë ka 

përfunduar dhe sa mirë e përballoni tretmanin. 

Kimioterapia mund të aplikohet në çdo 2 deri në 3 javë në vend se një herë në 

javë. Ndonjëherë pacientët e pranojnë kimioterapinë edhe  në kushte shtëpie.

Kimioterapia intravenoze mund të zëvendësohet nga terapia orale (në 

formën e tabletave orale) me çka zvogëlohen vizitat e shpeshta në spital.

Nëse vazhdoni të merrni kimioterapi, mjeku Juaj mund të rekomandojë 

përdorimin e faktorit profilaktik të rritjes për të përforcuar sistemin imunitar, 

si dhe të shkruaj antibiotikë për të zvogëluar rrezikun e komplikimeve serioze 

nga Covid-19.

Adaptimi në radioterapi
Nëse keni një tumor që përparon me shpejtësi dhe që mund të shërohet, 

rreziku i radioterapisë së vonuar mund të tejkalojë rrezikun e ndërlikimeve 

nga Covid-19. Prandaj, tretmani Juaj mund të vazhdojë me radioterapi. 

Në mënyrë që të zvogëlohet numri i vizitave në spital, rekomandohet që 

doza totale e radioterapisë të jepet në një periudhë më të shkurtër kohore 

krahasuar me radioterapinë standarde.

Nëse jeni duke marrë radioterapi për të kontrolluar simptomat, atëherë vizitat 

në institucionet spitalore do të shtyhen dhe mund të diskutohet për format 

tjera të tretmanit.

Përshtatja në terapinë endokrine
Terapia endokrine nuk bën çregullime në sistemin imunitar dhe nuk rrit 

rrezikun e komplikimeve serioze nga Covid-19. Gjatë kohës së pandemisë 

ëdhtë e sigurtë të vazhdohet me terapinë hormonale.

Kur terapia hormonale jepet në formë të injeksioni, mjeku Juaj mund të 

ndryshojë orarin e pranimit të terapisë hormonale. Për shembull, nëse merrni 

injeksione çdo 3 muaj, këto injeksione mund t’i merrni çdo 6 muaj në 

konsultim me mjekun Tuaj.

Përshtatja në imunoterapinë
Nëse jeni duke pranuar imunoterapi, mjeku Juaj mund të përshtasë orarin e 

tretmanit për të ulur frekuencën e vizitave në spital. E rëndësishme është të 

theksohet se imunoterapitë mund të shkaktojnë efekte serioze të padëshi-

ruara të lidhura me imunitetin. Çdo ndryshim në terapinë Tuaj do të bëhet 

pas një vlerësimi dhe diskutimi individual me mjekun Tuaj.

Adaptimi në transplantin e qelizave amë
Nëse keni një rrezik të lartë nga komplikimet serioze nga Covid-19, mjeku 

Juaj mund të rekomandojë shtyrjen e transplantimit të planifikuar të qelizave 

amë, veçanërisht nëse karcinomi Juaj kontrollohet mirë me tretmane të tjera. 

Aktualisht nuk ka asnjë provë që koronavirusi i ri transmetohet përmes 

transfuzionit të gjakut, por në disa sfera dhuruesit e mundshëm të qelizave 

amë mund të testohen për Covid-19 para mbledhjes së qelizave amë. 

Përshkak infeksionit me Covid-19 mund të rezultojnë më pak donator të 

qelizave amë. Në këto raste, qelizat amë do të qëndrojn të ngrira.
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Në kohën e pandemisë me  virusin Covid-19, pacientët me malinjitet janë 

kategoria më e  rrezikuar dhe më e frikësuar. Qasja e informacionit në lidhje 

me virusin dhe mënyrën se si mund të ndikojë tek pacientët me malinjitet 

është jashtëzakonisht e rëndësishme. Rekomandimet nga autoritetet shën-

detësore duhet të respektohen në mënyrë që të shmanget infektimi me 

koronavirus. Ky udhëzues është i pregaditur që t'ju ndihmojë Juve, ashtu dhe 

miqëve, familjes dhe kujdestarëve Tuaj, mirë të kuptojnë ndikimin e pande-

misë Covid-19 në tretmanin Tuaj për karcinomin. Ky udhëzues përmban 

informacion në lidhje me Covid-19, simptomat dhe masat që mund ti 

ndëmerrni për të zvogëluar rrezikun e infektimit. Për të qëndruar të sigurt 

gjatë pandemisë së koronavirusit, mësoni rreth ndryshimeve të mundshme 

në trajtimin dhe kontrollet mjekësore.

Informacionet në lidhje me Covid-19 gjithnjë po zhvillohen dhe udhëzimet e 

dhëna këtu do të azhurnohen rregullisht.

Secili vend ka një qasje të ndryshme deri te pacientët e tij dhe udhëzime të 

ndryshme në lidhje me trajtimin e pacientëve me karcinom. Prandaj, 

qëndroni në kontakt me mjekun ose infermierin Tuaj që eshtë i përfshirë në 

trajtimin Tuaj.

Çfarë është koronavirusi?

Covid-19 është shkurtesa për ,,sëmundjen e Coronavirusit 2019“. Ajo është 

sëmundje e shkaktuar nga një koronavirus i ri, që përhapet shpejt, i quajtur 

SARS-KoV-2.

Koronavirusët janë një familje virusesh që shkaktojnë sëmundje te gjitarët 

dhe zogjtë, por gjithashtu shkaktojnë sëmundje edhe te njerëzit. Në Dhjetor 

2019, rastet e para njerëzore të Covid-19 të shkaktuara nga SARS-KoV-2 u 

raportuan në Wuhan, Kinë.

Koronavirusët shkaktojnë infeksione të traktit respirator te njerëzit. Koronavirusi 

i ri (SARS-KoV-2) po përhapet me shpejtësi në të gjithë botën dhe si rezultat i 

kësaj sëmundja, Covid-19, mund të shkaktojë infeksione serioze dhe të 

rrezikshme për jetën, veçanërisht tek të moshuarit (p.sh. mbi 65 vjeç) dhe ata 

të cilët kanë sëmundje.

Si mjekohet koronavirusi?

Nuk ka ndonjë trajtim specifik për Covid-19 dhe infeksioni trajtohet duke 

lehtësuar simptomat. Rastet e lehta trajtohen në kushte shtëpiake duke 

konsumuar sasi të mëdha të lëngjeve, pushim dhe duke përdorur paraceta-

mol për të ulur temperaturën. Pacientët me simptoma të rënda mund të 

hospitalizohen.

Medikamentet ekzistuese antivirale dhe agjentët që veprojnë në mekaniz-

min e mbrojtjes së njeriut janë në fazën e testimit për trajtimin e pacientëve 

me Covid-19. Në muajt e fundit, janë bërë hulumtime klinike për trajtimin me 

medikamente kundër malarjes (Klorokinë dhe Hidroksiklorokinë), medika-

mente antivirale për infeksionin HIV (Remedizivir, Lopinavir) dhe agjentë të 

tjerë që ndikojnë në përgjigjen imune të njeriut.

Këshillohet të shmangni vetë-mjekimin pasi mund të shfaqen efekte të 

padëshiruara. Bisedoni me mjekun Tuaj për mënyrën më të mirë për të 

trajtuar simptomat e Covid-19. 

Kush rrezikohet më shumë nga Covid-19?

Të dhënat e deritanishme tregojnë se të moshuarit janë një kategori e 

rrezikuar, veçanërisht ata me probleme shëndetësore si sëmundje kronike e 

mushkërive, sëmundjet e zemrës, diabeti, dobësimi kronik i veshkave dhe 

pacientët me karcinom. 

Nëse keni karcinom, mund të keni një rrezik më të lartë të ndërlikimeve 

serioze nga Covid-19 nëse:

• pranoni kimioterapi ose keni pranuar kimioterapi në 3 muajt e fundit;

• pranoni radioterapi;

• keni bërë një transplant të palcës së kockave ose një transplant të 

qelizave amë në 6 muajt e fundit ose jeni ende duke pranuar barëra 

imunosupresive;

• jeni të sëmurë nga kanceri i gjakut dhe sistemit limfatik që dëmton 

imunitetin e trupit (mbrojtjen) dhe në rast se nuk jeni vendosur në 

terapi specifike.

Cilat janë masat parandaluese?

• Të lahen duart rregullisht me sapun për të paktën 20 sekonda ose të 

kalohen me dezinfektues me bazë alkooli, veçanërisht pasi të keni 

qenë në një vend publik!

• Shmangni kontaktin e afërt!

• Mbuloni gojën dhe hundën me një maskë fytyre, shall kur dilni jashtë!

• Mbuloni hundën dhe gojën kur kolliteni ose teshtini!

• Pastroni rregullisht sipërfaqet brenda dhe jashtë shtëpisë dhe 

dezinfektoni ato!

• Kujdesuni për shëndetin Tuaj çdo ditë!

Cilat janë simptomat e Covid-19?

• Ethe

• Kollitje

• Ndezje të fytit

• Vështirësi në frymëmarrje

• Dhimbje muskulore

• Lodhje

• Humbja e shijes dhe erë

• Simptomat nga sistemi i zorrëve (diarre)

Simptomat e Covid-19 ndryshojnë te personat të cilët mjekohen nga kanceri 

në raport me një popullatë të shëndetshme.

Në rast të paraqitjes së simptomave të Covid-19, izolohuni menjëherë dhe 

me këshillën e mjekut amë të fillohet me trajtimin e infeksionit viral. Trajtimi i 

kancerit do të vazhdojë pas shërimit të plotë nga Covid-19. 

Si do të ndikojë pandemia
Covid-19 në kujdesin tim për karcinom?

Prania në spitale gjatë pandemisë Covid-19 është ekspozim në rrezik për të 

marrë infeksionin. Që të qëndroni të sigurt dhe për të zvogëluar rrezikun e 

infektimit me Covid-19, trajtimet Tuaja mund të jenë të përshtatura. Me 

qëllim që të zvoglohet qëndrimi dhe konsultimet me mjekun Tuaj ose 

motrën medicinale në ambientet spitalore, mund të ofrohen konsultime 

telefonike ose video konsultime.

Analizat e gjakut mund të Ju bëhen në qendrën tuaj rajonale me qëllim të 

shmangjes së  kontaktit. Dhënja e recetave mund të prolongohet ose të 

zëvendësohet me një recetë elektronike për pranimin pa ndërprerrje të 

terapisë orale adjuvante për karcinomin.

Si do të ndikojë pandemia COVID-19 në
trajtimin e llojit tim specifik të karcinomit?

Gjatë kohës së pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

tretmanet e caktuara, te disa do të prolongohen trajtimet ose do të rricakto-

hen terminet për tretman. E gjithë kjo është me qëllim që të vlerësohet 

urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksionit me 

koronavirus.

Pacientë me prioritet të lartë:

• trajtimet vazhdojnë sipas caktimit  të terminit të paracaktuar.

Pacientë me prioritet gjysëm- të lartë:

• me video konsultim ose konsultim telefonik  dhe tretmanet kryhen në 

institucionet shëndetësore (onkologjike) rajonale.

Pacientë me përparësi të mesme: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

(onkologjike) rajonale ose të shtyhen për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen me telefon ose të 

shtyhen gjatë kohëzgjatjes së pandemisë.

Ndikimi i COVID-19 në menaxhimin
e efekteve anësore të trajtimit të karcinomit

Veçanërisht e rëndësishme është që ju të vazhdoni të raportoni efektet 

anësore nga anti-kancer terapitë tek mjeku Juaj ose infermierja e 

përcaktuar. Konsultimet zakonisht do të zëvendësohen me thirrje telefonike 

ose video konferencë, por do të keni mjaft kohë për të diskutuar për 

shqetësimet  dhe mënyrën e trajtimit të tyre.

Mjeku Juaj mund të marrë masa shtesë të kujdesit në këtë kohë dhe të 

minimizojë vizitat në spital lidhur me përballimin e efekteve të 

padëshiruara. Për shembull, Gjatë një rreziku shumë të ulët të paraqitjes së 

neutropenisë febrile (zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) dhe 

kur zakonisht nuk ju përshkruhet një ilaç-faktor i rritjes së qelizave të bardha 

të gjakut, mjeku Juaj mund t'ju përshkruajë këtë medikament për  të 

zvogëluar nevojën për shtrim urgjent në spital nëse jeni ekspozuar me 

koronavirus. Nëse zhvilloni ose keni simptoma të nautropenisë febrile 

(zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) kurse gjendja Juaj është 

stabile (vlerësimin për gjendejen e bën mjeku me anë të telefonit ose video 

konsultimit) mund t'ju shkruhen antibiotikë pa u kontrolluar. Nëse mjeku 

Juaj mendon se keni një rrezik të lartë të paraqitjes së anemisë (dobësim 

serioz i gjakut), do t'ju shkruajë një medikament me faktor 

eritropoetin-stimulues me qëllim të shmangies së transfuzionit të  gjakut në 

kushte spitalore.

Është e rëndësishme të theksohet se disa nga simptomat e Covid-19 janë të 

ngjashme me efektet e padëshiruara të tretmanit për karcinom, si për 

shembull, lodhje dhe rritje të temperaturës. Qëndroni në kontakt me 

mjekun Tuaj ose infermierin e përcaktuar tuaj dhe raportoni simptomat.

Si ndikon pandemia COVID-19 në kujdesin paliativ?

Në kohën e pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

realizimin e  kujdesit paliativ, disa do të prolongojnë trajtimin e tyre ose do të 

ricaktojnë terminet e tyre për shërim. E gjithë kjo është me qëllim që të 

vlerësohet urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksio-

nit me koronavirusin.

Pacientë me prioritet të lartë:

• tretmanet vazhdojnë sipas termineve të paracaktuara.

Pacientë me prioritet  mesatarish- të lartë: 

• përmes konsultimit video dhe telefonik dhe trajtimi kryhet në 

institucionet shëndetësore rajonale (onkologjike).

Pacientë me prioritet të mesëm: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të kryhen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

rajonale (onkologjike) ose të shtyhen  për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimi me mjekun Tuaj mund të jenë telefonike ose të shtyhen 

gjatë kohëzgjatjes së pandemisë. 

Përshtatje e kujdesit paliativ (qëllimet kryesore)
• Tretmani për të lehtësuar dëmet serioze të shkaktuara nga karcinomi, si 

dhe ndërlikimet serioze të rikrijuara nga karcinomi janë një përparësi 

kryesore për pacientët të cilët  vuajnë nga  kanceri;

• Megjithatë, disa nga simptomat trajtohen në mënyrë efektive përmes 

konsultave telefonike;

• Mundet të angazhohen shërbimet e kujdesit shtëpiak që ta pranoni 

kujdesin e duhur paliativ.

Prioritetizimi
Në rast të paraqitjes së një ndërlikimi serioz të karcinomit, duhet të ju 

sigurohet një vlerësim urgjent nga mjeku Juaj ose infermierja edhe atë në 

rast se keni:

• Kompresioni në palcën kurrizore

• Kockë e thyer

• Mbingarkesa e zorrëve

• Të përziera

• Të vjella

• Urinim i çregulluar që mund të çojë në retencion renal

• Gulçim

• Mpiksje gjaku

• Anemi serioze

• Trombocitopeni

• Paraqitja e asciteve

• Bllokimi në venën kava të sipërme

• Metastazat e trurit

• Delirium

Sugjerime praktike
• Siguroni barna të mjaftueshme për t'i përballuar simptomat e shkaktu-

ara nga karcinomi, veçanërish edhe barërat kundër dhimbjes.

• Kontaktoni rregullisht mjekun Tuaj ose infermierin të cilët do ti ndjekin 

simptomat dhe nëse është e nevojshme do të ndryshojë terapinë.

• Gjatë radioterapisë paliative, zvogëlohet numri i tretmaneve të përcak-

tuara me qëllim që të zvogëlohet qëndrimi në kushte spitalore.

• Në fazën e avancuar të sëmundjes malinje, rekomandohet trajtimi në 

kushte shtëpiake për të shmangur rrezikun e infeksionit.

• Në rast të rrjedhjeve pleurale ose asciteve te të cilët janë të nevojshme 

drenazhet e shpeshta, mund të ju aplikohet një kateter i përhershëm 

me çka do të zvogëlohen qëndrimet spitalore.

Ndikimi i Covid-19 në skriningun (zbulimi i hershëm i sëmundjes)
Terminet e paracaktuara për skrining sigurisht që do të shtyhen për në të 

ardhmen e afërt.

Ndikimi i Covid-19 në procedurat për diagnostikimin
dhe përcaktimin e fazës-stadiumit të karcinomit
Testimet për të përcaktuar fazën e karcinomit mund të shtyhen nëse rreziku i 

infeksionit me koronavirusin i tejkalon përfitimet që vijnë nga testimi. Kjo 

mund të përdoret në pacientët të cilët kanë shfaqur shenja të kancerit me 

një rrezik të ulët për përparim të shpejtë, siç janë gjetjet e vogla të dyshimta 

të mamografisë. Kjo do të diskutohet prej rasti në rast. Te disa pacientë, 

procedurat e përcaktimit të stadiumit mund të kufizohen në ato që janë më 

të rëndësishme për aplikimin e tretmanit.

Përshtatjet në planet e intervenimeve kirurgjikale
Në shumicën e vendeve, intervenimet kirurgjikale shtyhen gjatë pandemisë 

me Covid-19. Te pacientët me karcinom, rreziku i mundshëm i përparimit të 

sëmundjes pas një operacioni të vonuar duhet të matet në rraport me 

rrezikun e infektimit dhe komplikimeve serioze nga Covid-19.

Në disa situata, mjeku Juaj mund të rekomandojë terapi neo-adjuvante 

(terapi e dhënë para intervenimt kirurgjikal) si një zëvendësim për interveni-

min kirurgjikal të vonuar. Duhet të theksohet se neo-adjuvante është 

imunosupresive, domethënë çregullon mekanizmin imunitar të pacientëve, 

gjë që kërkon qëndrime më të shpeshta në institucione spitalore, me çka 

rritet rreziku për infektimin dhe zhvillimin e komplikimeve serioze nga 

infeksioni Covid-19. Prandaj, mjeku Juaj duhet të  ju tregojë për të gjitha 

mundësitë me qëllim që të zvogëlohet rreziku për infektim me koronavirus.

Adaptimi-përshtatja në kimioterapi
Vendimi për shtyrje, ndryshim ose ndërprerje të kimioterapisë Tuaj do të 

merret vetëm pasi të jetë peshuar dëmi i mundshëm që mund të rezultojë 

nga shtyerja ose ndalimi i kimioterapisë Tuaj kundrejt përfitimeve të 

mundshme të parandalimit të Covid-19. Vendimi klinik do të merret nga rasti 

në rasti, duke marrë parasysh rrezikun e përsëritjes së kancerit nëse kimioter-

apia shtyhet ose ndërpritet, nëse numri i cikleve të kimioterapisë tashmë ka 

përfunduar dhe sa mirë e përballoni tretmanin. 

Kimioterapia mund të aplikohet në çdo 2 deri në 3 javë në vend se një herë në 

javë. Ndonjëherë pacientët e pranojnë kimioterapinë edhe  në kushte shtëpie.

Kimioterapia intravenoze mund të zëvendësohet nga terapia orale (në 

formën e tabletave orale) me çka zvogëlohen vizitat e shpeshta në spital.

Nëse vazhdoni të merrni kimioterapi, mjeku Juaj mund të rekomandojë 

përdorimin e faktorit profilaktik të rritjes për të përforcuar sistemin imunitar, 

si dhe të shkruaj antibiotikë për të zvogëluar rrezikun e komplikimeve serioze 

nga Covid-19.

Adaptimi në radioterapi
Nëse keni një tumor që përparon me shpejtësi dhe që mund të shërohet, 

rreziku i radioterapisë së vonuar mund të tejkalojë rrezikun e ndërlikimeve 

nga Covid-19. Prandaj, tretmani Juaj mund të vazhdojë me radioterapi. 

Në mënyrë që të zvogëlohet numri i vizitave në spital, rekomandohet që 

doza totale e radioterapisë të jepet në një periudhë më të shkurtër kohore 

krahasuar me radioterapinë standarde.

Nëse jeni duke marrë radioterapi për të kontrolluar simptomat, atëherë vizitat 

në institucionet spitalore do të shtyhen dhe mund të diskutohet për format 

tjera të tretmanit.

Përshtatja në terapinë endokrine
Terapia endokrine nuk bën çregullime në sistemin imunitar dhe nuk rrit 

rrezikun e komplikimeve serioze nga Covid-19. Gjatë kohës së pandemisë 

ëdhtë e sigurtë të vazhdohet me terapinë hormonale.

Kur terapia hormonale jepet në formë të injeksioni, mjeku Juaj mund të 

ndryshojë orarin e pranimit të terapisë hormonale. Për shembull, nëse merrni 

injeksione çdo 3 muaj, këto injeksione mund t’i merrni çdo 6 muaj në 

konsultim me mjekun Tuaj.

Përshtatja në imunoterapinë
Nëse jeni duke pranuar imunoterapi, mjeku Juaj mund të përshtasë orarin e 

tretmanit për të ulur frekuencën e vizitave në spital. E rëndësishme është të 

theksohet se imunoterapitë mund të shkaktojnë efekte serioze të padëshi-

ruara të lidhura me imunitetin. Çdo ndryshim në terapinë Tuaj do të bëhet 

pas një vlerësimi dhe diskutimi individual me mjekun Tuaj.

Adaptimi në transplantin e qelizave amë
Nëse keni një rrezik të lartë nga komplikimet serioze nga Covid-19, mjeku 

Juaj mund të rekomandojë shtyrjen e transplantimit të planifikuar të qelizave 

amë, veçanërisht nëse karcinomi Juaj kontrollohet mirë me tretmane të tjera. 

Aktualisht nuk ka asnjë provë që koronavirusi i ri transmetohet përmes 

transfuzionit të gjakut, por në disa sfera dhuruesit e mundshëm të qelizave 

amë mund të testohen për Covid-19 para mbledhjes së qelizave amë. 

Përshkak infeksionit me Covid-19 mund të rezultojnë më pak donator të 

qelizave amë. Në këto raste, qelizat amë do të qëndrojn të ngrira.



Në kohën e pandemisë me  virusin Covid-19, pacientët me malinjitet janë 

kategoria më e  rrezikuar dhe më e frikësuar. Qasja e informacionit në lidhje 

me virusin dhe mënyrën se si mund të ndikojë tek pacientët me malinjitet 

është jashtëzakonisht e rëndësishme. Rekomandimet nga autoritetet shën-

detësore duhet të respektohen në mënyrë që të shmanget infektimi me 

koronavirus. Ky udhëzues është i pregaditur që t'ju ndihmojë Juve, ashtu dhe 

miqëve, familjes dhe kujdestarëve Tuaj, mirë të kuptojnë ndikimin e pande-

misë Covid-19 në tretmanin Tuaj për karcinomin. Ky udhëzues përmban 

informacion në lidhje me Covid-19, simptomat dhe masat që mund ti 

ndëmerrni për të zvogëluar rrezikun e infektimit. Për të qëndruar të sigurt 

gjatë pandemisë së koronavirusit, mësoni rreth ndryshimeve të mundshme 

në trajtimin dhe kontrollet mjekësore.

Informacionet në lidhje me Covid-19 gjithnjë po zhvillohen dhe udhëzimet e 

dhëna këtu do të azhurnohen rregullisht.

Secili vend ka një qasje të ndryshme deri te pacientët e tij dhe udhëzime të 

ndryshme në lidhje me trajtimin e pacientëve me karcinom. Prandaj, 

qëndroni në kontakt me mjekun ose infermierin Tuaj që eshtë i përfshirë në 

trajtimin Tuaj.

Çfarë është koronavirusi?

Covid-19 është shkurtesa për ,,sëmundjen e Coronavirusit 2019“. Ajo është 

sëmundje e shkaktuar nga një koronavirus i ri, që përhapet shpejt, i quajtur 

SARS-KoV-2.

Koronavirusët janë një familje virusesh që shkaktojnë sëmundje te gjitarët 

dhe zogjtë, por gjithashtu shkaktojnë sëmundje edhe te njerëzit. Në Dhjetor 

2019, rastet e para njerëzore të Covid-19 të shkaktuara nga SARS-KoV-2 u 

raportuan në Wuhan, Kinë.

Koronavirusët shkaktojnë infeksione të traktit respirator te njerëzit. Koronavirusi 

i ri (SARS-KoV-2) po përhapet me shpejtësi në të gjithë botën dhe si rezultat i 

kësaj sëmundja, Covid-19, mund të shkaktojë infeksione serioze dhe të 

rrezikshme për jetën, veçanërisht tek të moshuarit (p.sh. mbi 65 vjeç) dhe ata 

të cilët kanë sëmundje.

Si mjekohet koronavirusi?

Nuk ka ndonjë trajtim specifik për Covid-19 dhe infeksioni trajtohet duke 

lehtësuar simptomat. Rastet e lehta trajtohen në kushte shtëpiake duke 

konsumuar sasi të mëdha të lëngjeve, pushim dhe duke përdorur paraceta-

mol për të ulur temperaturën. Pacientët me simptoma të rënda mund të 

hospitalizohen.

Medikamentet ekzistuese antivirale dhe agjentët që veprojnë në mekaniz-

min e mbrojtjes së njeriut janë në fazën e testimit për trajtimin e pacientëve 

me Covid-19. Në muajt e fundit, janë bërë hulumtime klinike për trajtimin me 

medikamente kundër malarjes (Klorokinë dhe Hidroksiklorokinë), medika-

mente antivirale për infeksionin HIV (Remedizivir, Lopinavir) dhe agjentë të 

tjerë që ndikojnë në përgjigjen imune të njeriut.

Këshillohet të shmangni vetë-mjekimin pasi mund të shfaqen efekte të 

padëshiruara. Bisedoni me mjekun Tuaj për mënyrën më të mirë për të 

trajtuar simptomat e Covid-19. 

Kush rrezikohet më shumë nga Covid-19?

Të dhënat e deritanishme tregojnë se të moshuarit janë një kategori e 

rrezikuar, veçanërisht ata me probleme shëndetësore si sëmundje kronike e 

mushkërive, sëmundjet e zemrës, diabeti, dobësimi kronik i veshkave dhe 

pacientët me karcinom. 

Nëse keni karcinom, mund të keni një rrezik më të lartë të ndërlikimeve 

serioze nga Covid-19 nëse:

• pranoni kimioterapi ose keni pranuar kimioterapi në 3 muajt e fundit;

• pranoni radioterapi;

• keni bërë një transplant të palcës së kockave ose një transplant të 

qelizave amë në 6 muajt e fundit ose jeni ende duke pranuar barëra 

imunosupresive;

• jeni të sëmurë nga kanceri i gjakut dhe sistemit limfatik që dëmton 

imunitetin e trupit (mbrojtjen) dhe në rast se nuk jeni vendosur në 

terapi specifike.

Cilat janë masat parandaluese?

• Të lahen duart rregullisht me sapun për të paktën 20 sekonda ose të 

kalohen me dezinfektues me bazë alkooli, veçanërisht pasi të keni 

qenë në një vend publik!

• Shmangni kontaktin e afërt!

• Mbuloni gojën dhe hundën me një maskë fytyre, shall kur dilni jashtë!

• Mbuloni hundën dhe gojën kur kolliteni ose teshtini!

• Pastroni rregullisht sipërfaqet brenda dhe jashtë shtëpisë dhe 

dezinfektoni ato!

• Kujdesuni për shëndetin Tuaj çdo ditë!

Cilat janë simptomat e Covid-19?

• Ethe

• Kollitje

• Ndezje të fytit

• Vështirësi në frymëmarrje

• Dhimbje muskulore

• Lodhje

• Humbja e shijes dhe erë

• Simptomat nga sistemi i zorrëve (diarre)

Simptomat e Covid-19 ndryshojnë te personat të cilët mjekohen nga kanceri 

në raport me një popullatë të shëndetshme.

Në rast të paraqitjes së simptomave të Covid-19, izolohuni menjëherë dhe 

me këshillën e mjekut amë të fillohet me trajtimin e infeksionit viral. Trajtimi i 

kancerit do të vazhdojë pas shërimit të plotë nga Covid-19. 

Si do të ndikojë pandemia
Covid-19 në kujdesin tim për karcinom?

Prania në spitale gjatë pandemisë Covid-19 është ekspozim në rrezik për të 

marrë infeksionin. Që të qëndroni të sigurt dhe për të zvogëluar rrezikun e 

infektimit me Covid-19, trajtimet Tuaja mund të jenë të përshtatura. Me 

qëllim që të zvoglohet qëndrimi dhe konsultimet me mjekun Tuaj ose 

motrën medicinale në ambientet spitalore, mund të ofrohen konsultime 

telefonike ose video konsultime.

Analizat e gjakut mund të Ju bëhen në qendrën tuaj rajonale me qëllim të 

shmangjes së  kontaktit. Dhënja e recetave mund të prolongohet ose të 

zëvendësohet me një recetë elektronike për pranimin pa ndërprerrje të 

terapisë orale adjuvante për karcinomin.

Si do të ndikojë pandemia COVID-19 në
trajtimin e llojit tim specifik të karcinomit?

Gjatë kohës së pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

tretmanet e caktuara, te disa do të prolongohen trajtimet ose do të rricakto-

hen terminet për tretman. E gjithë kjo është me qëllim që të vlerësohet 

urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksionit me 

koronavirus.

Pacientë me prioritet të lartë:

• trajtimet vazhdojnë sipas caktimit  të terminit të paracaktuar.

Pacientë me prioritet gjysëm- të lartë:

• me video konsultim ose konsultim telefonik  dhe tretmanet kryhen në 

institucionet shëndetësore (onkologjike) rajonale.

Pacientë me përparësi të mesme: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

(onkologjike) rajonale ose të shtyhen për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen me telefon ose të 

shtyhen gjatë kohëzgjatjes së pandemisë.

Ndikimi i COVID-19 në menaxhimin
e efekteve anësore të trajtimit të karcinomit

Veçanërisht e rëndësishme është që ju të vazhdoni të raportoni efektet 

anësore nga anti-kancer terapitë tek mjeku Juaj ose infermierja e 

përcaktuar. Konsultimet zakonisht do të zëvendësohen me thirrje telefonike 

ose video konferencë, por do të keni mjaft kohë për të diskutuar për 

shqetësimet  dhe mënyrën e trajtimit të tyre.

Mjeku Juaj mund të marrë masa shtesë të kujdesit në këtë kohë dhe të 

minimizojë vizitat në spital lidhur me përballimin e efekteve të 

padëshiruara. Për shembull, Gjatë një rreziku shumë të ulët të paraqitjes së 

neutropenisë febrile (zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) dhe 

kur zakonisht nuk ju përshkruhet një ilaç-faktor i rritjes së qelizave të bardha 

të gjakut, mjeku Juaj mund t'ju përshkruajë këtë medikament për  të 

zvogëluar nevojën për shtrim urgjent në spital nëse jeni ekspozuar me 

koronavirus. Nëse zhvilloni ose keni simptoma të nautropenisë febrile 

(zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) kurse gjendja Juaj është 

stabile (vlerësimin për gjendejen e bën mjeku me anë të telefonit ose video 

konsultimit) mund t'ju shkruhen antibiotikë pa u kontrolluar. Nëse mjeku 

Juaj mendon se keni një rrezik të lartë të paraqitjes së anemisë (dobësim 

serioz i gjakut), do t'ju shkruajë një medikament me faktor 

eritropoetin-stimulues me qëllim të shmangies së transfuzionit të  gjakut në 

kushte spitalore.

Është e rëndësishme të theksohet se disa nga simptomat e Covid-19 janë të 

ngjashme me efektet e padëshiruara të tretmanit për karcinom, si për 

shembull, lodhje dhe rritje të temperaturës. Qëndroni në kontakt me 

mjekun Tuaj ose infermierin e përcaktuar tuaj dhe raportoni simptomat.

Si ndikon pandemia COVID-19 në kujdesin paliativ?

Në kohën e pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

realizimin e  kujdesit paliativ, disa do të prolongojnë trajtimin e tyre ose do të 

ricaktojnë terminet e tyre për shërim. E gjithë kjo është me qëllim që të 

vlerësohet urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksio-

nit me koronavirusin.

Pacientë me prioritet të lartë:

• tretmanet vazhdojnë sipas termineve të paracaktuara.

Pacientë me prioritet  mesatarish- të lartë: 

• përmes konsultimit video dhe telefonik dhe trajtimi kryhet në 

institucionet shëndetësore rajonale (onkologjike).

Pacientë me prioritet të mesëm: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të kryhen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

rajonale (onkologjike) ose të shtyhen  për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimi me mjekun Tuaj mund të jenë telefonike ose të shtyhen 

gjatë kohëzgjatjes së pandemisë. 

Përshtatje e kujdesit paliativ (qëllimet kryesore)
• Tretmani për të lehtësuar dëmet serioze të shkaktuara nga karcinomi, si 

dhe ndërlikimet serioze të rikrijuara nga karcinomi janë një përparësi 

kryesore për pacientët të cilët  vuajnë nga  kanceri;

• Megjithatë, disa nga simptomat trajtohen në mënyrë efektive përmes 

konsultave telefonike;

• Mundet të angazhohen shërbimet e kujdesit shtëpiak që ta pranoni 

kujdesin e duhur paliativ.

Prioritetizimi
Në rast të paraqitjes së një ndërlikimi serioz të karcinomit, duhet të ju 

sigurohet një vlerësim urgjent nga mjeku Juaj ose infermierja edhe atë në 

rast se keni:

• Kompresioni në palcën kurrizore

• Kockë e thyer

• Mbingarkesa e zorrëve

• Të përziera

• Të vjella

• Urinim i çregulluar që mund të çojë në retencion renal

• Gulçim

• Mpiksje gjaku

• Anemi serioze

• Trombocitopeni

• Paraqitja e asciteve

• Bllokimi në venën kava të sipërme

• Metastazat e trurit

• Delirium

Sugjerime praktike
• Siguroni barna të mjaftueshme për t'i përballuar simptomat e shkaktu-

ara nga karcinomi, veçanërish edhe barërat kundër dhimbjes.

• Kontaktoni rregullisht mjekun Tuaj ose infermierin të cilët do ti ndjekin 

simptomat dhe nëse është e nevojshme do të ndryshojë terapinë.

• Gjatë radioterapisë paliative, zvogëlohet numri i tretmaneve të përcak-

tuara me qëllim që të zvogëlohet qëndrimi në kushte spitalore.

• Në fazën e avancuar të sëmundjes malinje, rekomandohet trajtimi në 

kushte shtëpiake për të shmangur rrezikun e infeksionit.

• Në rast të rrjedhjeve pleurale ose asciteve te të cilët janë të nevojshme 

drenazhet e shpeshta, mund të ju aplikohet një kateter i përhershëm 

me çka do të zvogëlohen qëndrimet spitalore.

Ndikimi i Covid-19 në skriningun (zbulimi i hershëm i sëmundjes)
Terminet e paracaktuara për skrining sigurisht që do të shtyhen për në të 

ardhmen e afërt.

Ndikimi i Covid-19 në procedurat për diagnostikimin
dhe përcaktimin e fazës-stadiumit të karcinomit
Testimet për të përcaktuar fazën e karcinomit mund të shtyhen nëse rreziku i 

infeksionit me koronavirusin i tejkalon përfitimet që vijnë nga testimi. Kjo 

mund të përdoret në pacientët të cilët kanë shfaqur shenja të kancerit me 

një rrezik të ulët për përparim të shpejtë, siç janë gjetjet e vogla të dyshimta 

të mamografisë. Kjo do të diskutohet prej rasti në rast. Te disa pacientë, 

procedurat e përcaktimit të stadiumit mund të kufizohen në ato që janë më 

të rëndësishme për aplikimin e tretmanit.

Përshtatjet në planet e intervenimeve kirurgjikale
Në shumicën e vendeve, intervenimet kirurgjikale shtyhen gjatë pandemisë 

me Covid-19. Te pacientët me karcinom, rreziku i mundshëm i përparimit të 

sëmundjes pas një operacioni të vonuar duhet të matet në rraport me 

rrezikun e infektimit dhe komplikimeve serioze nga Covid-19.

Në disa situata, mjeku Juaj mund të rekomandojë terapi neo-adjuvante 

(terapi e dhënë para intervenimt kirurgjikal) si një zëvendësim për interveni-

min kirurgjikal të vonuar. Duhet të theksohet se neo-adjuvante është 

imunosupresive, domethënë çregullon mekanizmin imunitar të pacientëve, 

gjë që kërkon qëndrime më të shpeshta në institucione spitalore, me çka 

rritet rreziku për infektimin dhe zhvillimin e komplikimeve serioze nga 

infeksioni Covid-19. Prandaj, mjeku Juaj duhet të  ju tregojë për të gjitha 

mundësitë me qëllim që të zvogëlohet rreziku për infektim me koronavirus.

Adaptimi-përshtatja në kimioterapi
Vendimi për shtyrje, ndryshim ose ndërprerje të kimioterapisë Tuaj do të 

merret vetëm pasi të jetë peshuar dëmi i mundshëm që mund të rezultojë 

nga shtyerja ose ndalimi i kimioterapisë Tuaj kundrejt përfitimeve të 

mundshme të parandalimit të Covid-19. Vendimi klinik do të merret nga rasti 

në rasti, duke marrë parasysh rrezikun e përsëritjes së kancerit nëse kimioter-

apia shtyhet ose ndërpritet, nëse numri i cikleve të kimioterapisë tashmë ka 

përfunduar dhe sa mirë e përballoni tretmanin. 

Kimioterapia mund të aplikohet në çdo 2 deri në 3 javë në vend se një herë në 

javë. Ndonjëherë pacientët e pranojnë kimioterapinë edhe  në kushte shtëpie.

Kimioterapia intravenoze mund të zëvendësohet nga terapia orale (në 

formën e tabletave orale) me çka zvogëlohen vizitat e shpeshta në spital.

Nëse vazhdoni të merrni kimioterapi, mjeku Juaj mund të rekomandojë 

përdorimin e faktorit profilaktik të rritjes për të përforcuar sistemin imunitar, 

si dhe të shkruaj antibiotikë për të zvogëluar rrezikun e komplikimeve serioze 

nga Covid-19.

Adaptimi në radioterapi
Nëse keni një tumor që përparon me shpejtësi dhe që mund të shërohet, 

rreziku i radioterapisë së vonuar mund të tejkalojë rrezikun e ndërlikimeve 

nga Covid-19. Prandaj, tretmani Juaj mund të vazhdojë me radioterapi. 

Në mënyrë që të zvogëlohet numri i vizitave në spital, rekomandohet që 

doza totale e radioterapisë të jepet në një periudhë më të shkurtër kohore 

krahasuar me radioterapinë standarde.

Nëse jeni duke marrë radioterapi për të kontrolluar simptomat, atëherë vizitat 

në institucionet spitalore do të shtyhen dhe mund të diskutohet për format 

tjera të tretmanit.

Përshtatja në terapinë endokrine
Terapia endokrine nuk bën çregullime në sistemin imunitar dhe nuk rrit 

rrezikun e komplikimeve serioze nga Covid-19. Gjatë kohës së pandemisë 

ëdhtë e sigurtë të vazhdohet me terapinë hormonale.

Kur terapia hormonale jepet në formë të injeksioni, mjeku Juaj mund të 

ndryshojë orarin e pranimit të terapisë hormonale. Për shembull, nëse merrni 

injeksione çdo 3 muaj, këto injeksione mund t’i merrni çdo 6 muaj në 

konsultim me mjekun Tuaj.

Përshtatja në imunoterapinë
Nëse jeni duke pranuar imunoterapi, mjeku Juaj mund të përshtasë orarin e 

tretmanit për të ulur frekuencën e vizitave në spital. E rëndësishme është të 

theksohet se imunoterapitë mund të shkaktojnë efekte serioze të padëshi-

ruara të lidhura me imunitetin. Çdo ndryshim në terapinë Tuaj do të bëhet 

pas një vlerësimi dhe diskutimi individual me mjekun Tuaj.

Adaptimi në transplantin e qelizave amë
Nëse keni një rrezik të lartë nga komplikimet serioze nga Covid-19, mjeku 

Juaj mund të rekomandojë shtyrjen e transplantimit të planifikuar të qelizave 

amë, veçanërisht nëse karcinomi Juaj kontrollohet mirë me tretmane të tjera. 

Aktualisht nuk ka asnjë provë që koronavirusi i ri transmetohet përmes 

transfuzionit të gjakut, por në disa sfera dhuruesit e mundshëm të qelizave 

amë mund të testohen për Covid-19 para mbledhjes së qelizave amë. 

Përshkak infeksionit me Covid-19 mund të rezultojnë më pak donator të 

qelizave amë. Në këto raste, qelizat amë do të qëndrojn të ngrira.
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Në kohën e pandemisë me  virusin Covid-19, pacientët me malinjitet janë 

kategoria më e  rrezikuar dhe më e frikësuar. Qasja e informacionit në lidhje 

me virusin dhe mënyrën se si mund të ndikojë tek pacientët me malinjitet 

është jashtëzakonisht e rëndësishme. Rekomandimet nga autoritetet shën-

detësore duhet të respektohen në mënyrë që të shmanget infektimi me 

koronavirus. Ky udhëzues është i pregaditur që t'ju ndihmojë Juve, ashtu dhe 

miqëve, familjes dhe kujdestarëve Tuaj, mirë të kuptojnë ndikimin e pande-

misë Covid-19 në tretmanin Tuaj për karcinomin. Ky udhëzues përmban 

informacion në lidhje me Covid-19, simptomat dhe masat që mund ti 

ndëmerrni për të zvogëluar rrezikun e infektimit. Për të qëndruar të sigurt 

gjatë pandemisë së koronavirusit, mësoni rreth ndryshimeve të mundshme 

në trajtimin dhe kontrollet mjekësore.

Informacionet në lidhje me Covid-19 gjithnjë po zhvillohen dhe udhëzimet e 

dhëna këtu do të azhurnohen rregullisht.

Secili vend ka një qasje të ndryshme deri te pacientët e tij dhe udhëzime të 

ndryshme në lidhje me trajtimin e pacientëve me karcinom. Prandaj, 

qëndroni në kontakt me mjekun ose infermierin Tuaj që eshtë i përfshirë në 

trajtimin Tuaj.

Çfarë është koronavirusi?

Covid-19 është shkurtesa për ,,sëmundjen e Coronavirusit 2019“. Ajo është 

sëmundje e shkaktuar nga një koronavirus i ri, që përhapet shpejt, i quajtur 

SARS-KoV-2.

Koronavirusët janë një familje virusesh që shkaktojnë sëmundje te gjitarët 

dhe zogjtë, por gjithashtu shkaktojnë sëmundje edhe te njerëzit. Në Dhjetor 

2019, rastet e para njerëzore të Covid-19 të shkaktuara nga SARS-KoV-2 u 

raportuan në Wuhan, Kinë.

Koronavirusët shkaktojnë infeksione të traktit respirator te njerëzit. Koronavirusi 

i ri (SARS-KoV-2) po përhapet me shpejtësi në të gjithë botën dhe si rezultat i 

kësaj sëmundja, Covid-19, mund të shkaktojë infeksione serioze dhe të 

rrezikshme për jetën, veçanërisht tek të moshuarit (p.sh. mbi 65 vjeç) dhe ata 

të cilët kanë sëmundje.

Si mjekohet koronavirusi?

Nuk ka ndonjë trajtim specifik për Covid-19 dhe infeksioni trajtohet duke 

lehtësuar simptomat. Rastet e lehta trajtohen në kushte shtëpiake duke 

konsumuar sasi të mëdha të lëngjeve, pushim dhe duke përdorur paraceta-

mol për të ulur temperaturën. Pacientët me simptoma të rënda mund të 

hospitalizohen.

Medikamentet ekzistuese antivirale dhe agjentët që veprojnë në mekaniz-

min e mbrojtjes së njeriut janë në fazën e testimit për trajtimin e pacientëve 

me Covid-19. Në muajt e fundit, janë bërë hulumtime klinike për trajtimin me 

medikamente kundër malarjes (Klorokinë dhe Hidroksiklorokinë), medika-

mente antivirale për infeksionin HIV (Remedizivir, Lopinavir) dhe agjentë të 

tjerë që ndikojnë në përgjigjen imune të njeriut.

Këshillohet të shmangni vetë-mjekimin pasi mund të shfaqen efekte të 

padëshiruara. Bisedoni me mjekun Tuaj për mënyrën më të mirë për të 

trajtuar simptomat e Covid-19. 

Kush rrezikohet më shumë nga Covid-19?

Të dhënat e deritanishme tregojnë se të moshuarit janë një kategori e 

rrezikuar, veçanërisht ata me probleme shëndetësore si sëmundje kronike e 

mushkërive, sëmundjet e zemrës, diabeti, dobësimi kronik i veshkave dhe 

pacientët me karcinom. 

Nëse keni karcinom, mund të keni një rrezik më të lartë të ndërlikimeve 

serioze nga Covid-19 nëse:

• pranoni kimioterapi ose keni pranuar kimioterapi në 3 muajt e fundit;

• pranoni radioterapi;

• keni bërë një transplant të palcës së kockave ose një transplant të 

qelizave amë në 6 muajt e fundit ose jeni ende duke pranuar barëra 

imunosupresive;

• jeni të sëmurë nga kanceri i gjakut dhe sistemit limfatik që dëmton 

imunitetin e trupit (mbrojtjen) dhe në rast se nuk jeni vendosur në 

terapi specifike.

Cilat janë masat parandaluese?

• Të lahen duart rregullisht me sapun për të paktën 20 sekonda ose të 

kalohen me dezinfektues me bazë alkooli, veçanërisht pasi të keni 

qenë në një vend publik!

• Shmangni kontaktin e afërt!

• Mbuloni gojën dhe hundën me një maskë fytyre, shall kur dilni jashtë!

• Mbuloni hundën dhe gojën kur kolliteni ose teshtini!

• Pastroni rregullisht sipërfaqet brenda dhe jashtë shtëpisë dhe 

dezinfektoni ato!

• Kujdesuni për shëndetin Tuaj çdo ditë!

Cilat janë simptomat e Covid-19?

• Ethe

• Kollitje

• Ndezje të fytit

• Vështirësi në frymëmarrje

• Dhimbje muskulore

• Lodhje

• Humbja e shijes dhe erë

• Simptomat nga sistemi i zorrëve (diarre)

Simptomat e Covid-19 ndryshojnë te personat të cilët mjekohen nga kanceri 

në raport me një popullatë të shëndetshme.

Në rast të paraqitjes së simptomave të Covid-19, izolohuni menjëherë dhe 

me këshillën e mjekut amë të fillohet me trajtimin e infeksionit viral. Trajtimi i 

kancerit do të vazhdojë pas shërimit të plotë nga Covid-19. 

Si do të ndikojë pandemia
Covid-19 në kujdesin tim për karcinom?

Prania në spitale gjatë pandemisë Covid-19 është ekspozim në rrezik për të 

marrë infeksionin. Që të qëndroni të sigurt dhe për të zvogëluar rrezikun e 

infektimit me Covid-19, trajtimet Tuaja mund të jenë të përshtatura. Me 

qëllim që të zvoglohet qëndrimi dhe konsultimet me mjekun Tuaj ose 

motrën medicinale në ambientet spitalore, mund të ofrohen konsultime 

telefonike ose video konsultime.

Analizat e gjakut mund të Ju bëhen në qendrën tuaj rajonale me qëllim të 

shmangjes së  kontaktit. Dhënja e recetave mund të prolongohet ose të 

zëvendësohet me një recetë elektronike për pranimin pa ndërprerrje të 

terapisë orale adjuvante për karcinomin.

Si do të ndikojë pandemia COVID-19 në
trajtimin e llojit tim specifik të karcinomit?

Gjatë kohës së pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

tretmanet e caktuara, te disa do të prolongohen trajtimet ose do të rricakto-

hen terminet për tretman. E gjithë kjo është me qëllim që të vlerësohet 

urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksionit me 

koronavirus.

Pacientë me prioritet të lartë:

• trajtimet vazhdojnë sipas caktimit  të terminit të paracaktuar.

Pacientë me prioritet gjysëm- të lartë:

• me video konsultim ose konsultim telefonik  dhe tretmanet kryhen në 

institucionet shëndetësore (onkologjike) rajonale.

Pacientë me përparësi të mesme: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

(onkologjike) rajonale ose të shtyhen për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen me telefon ose të 

shtyhen gjatë kohëzgjatjes së pandemisë.

Ndikimi i COVID-19 në menaxhimin
e efekteve anësore të trajtimit të karcinomit

Veçanërisht e rëndësishme është që ju të vazhdoni të raportoni efektet 

anësore nga anti-kancer terapitë tek mjeku Juaj ose infermierja e 

përcaktuar. Konsultimet zakonisht do të zëvendësohen me thirrje telefonike 

ose video konferencë, por do të keni mjaft kohë për të diskutuar për 

shqetësimet  dhe mënyrën e trajtimit të tyre.

Mjeku Juaj mund të marrë masa shtesë të kujdesit në këtë kohë dhe të 

minimizojë vizitat në spital lidhur me përballimin e efekteve të 

padëshiruara. Për shembull, Gjatë një rreziku shumë të ulët të paraqitjes së 

neutropenisë febrile (zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) dhe 

kur zakonisht nuk ju përshkruhet një ilaç-faktor i rritjes së qelizave të bardha 

të gjakut, mjeku Juaj mund t'ju përshkruajë këtë medikament për  të 

zvogëluar nevojën për shtrim urgjent në spital nëse jeni ekspozuar me 

koronavirus. Nëse zhvilloni ose keni simptoma të nautropenisë febrile 

(zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) kurse gjendja Juaj është 

stabile (vlerësimin për gjendejen e bën mjeku me anë të telefonit ose video 

konsultimit) mund t'ju shkruhen antibiotikë pa u kontrolluar. Nëse mjeku 

Juaj mendon se keni një rrezik të lartë të paraqitjes së anemisë (dobësim 

serioz i gjakut), do t'ju shkruajë një medikament me faktor 

eritropoetin-stimulues me qëllim të shmangies së transfuzionit të  gjakut në 

kushte spitalore.

Është e rëndësishme të theksohet se disa nga simptomat e Covid-19 janë të 

ngjashme me efektet e padëshiruara të tretmanit për karcinom, si për 

shembull, lodhje dhe rritje të temperaturës. Qëndroni në kontakt me 

mjekun Tuaj ose infermierin e përcaktuar tuaj dhe raportoni simptomat.

Si ndikon pandemia COVID-19 në kujdesin paliativ?

Në kohën e pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

realizimin e  kujdesit paliativ, disa do të prolongojnë trajtimin e tyre ose do të 

ricaktojnë terminet e tyre për shërim. E gjithë kjo është me qëllim që të 

vlerësohet urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksio-

nit me koronavirusin.

Pacientë me prioritet të lartë:

• tretmanet vazhdojnë sipas termineve të paracaktuara.

Pacientë me prioritet  mesatarish- të lartë: 

• përmes konsultimit video dhe telefonik dhe trajtimi kryhet në 

institucionet shëndetësore rajonale (onkologjike).

Pacientë me prioritet të mesëm: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të kryhen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

rajonale (onkologjike) ose të shtyhen  për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimi me mjekun Tuaj mund të jenë telefonike ose të shtyhen 

gjatë kohëzgjatjes së pandemisë. 

Përshtatje e kujdesit paliativ (qëllimet kryesore)
• Tretmani për të lehtësuar dëmet serioze të shkaktuara nga karcinomi, si 

dhe ndërlikimet serioze të rikrijuara nga karcinomi janë një përparësi 

kryesore për pacientët të cilët  vuajnë nga  kanceri;

• Megjithatë, disa nga simptomat trajtohen në mënyrë efektive përmes 

konsultave telefonike;

• Mundet të angazhohen shërbimet e kujdesit shtëpiak që ta pranoni 

kujdesin e duhur paliativ.

Prioritetizimi
Në rast të paraqitjes së një ndërlikimi serioz të karcinomit, duhet të ju 

sigurohet një vlerësim urgjent nga mjeku Juaj ose infermierja edhe atë në 

rast se keni:

• Kompresioni në palcën kurrizore

• Kockë e thyer

• Mbingarkesa e zorrëve

• Të përziera

• Të vjella

• Urinim i çregulluar që mund të çojë në retencion renal

• Gulçim

• Mpiksje gjaku

• Anemi serioze

• Trombocitopeni

• Paraqitja e asciteve

• Bllokimi në venën kava të sipërme

• Metastazat e trurit

• Delirium

Sugjerime praktike
• Siguroni barna të mjaftueshme për t'i përballuar simptomat e shkaktu-

ara nga karcinomi, veçanërish edhe barërat kundër dhimbjes.

• Kontaktoni rregullisht mjekun Tuaj ose infermierin të cilët do ti ndjekin 

simptomat dhe nëse është e nevojshme do të ndryshojë terapinë.

• Gjatë radioterapisë paliative, zvogëlohet numri i tretmaneve të përcak-

tuara me qëllim që të zvogëlohet qëndrimi në kushte spitalore.

• Në fazën e avancuar të sëmundjes malinje, rekomandohet trajtimi në 

kushte shtëpiake për të shmangur rrezikun e infeksionit.

• Në rast të rrjedhjeve pleurale ose asciteve te të cilët janë të nevojshme 

drenazhet e shpeshta, mund të ju aplikohet një kateter i përhershëm 

me çka do të zvogëlohen qëndrimet spitalore.

Ndikimi i Covid-19 në skriningun (zbulimi i hershëm i sëmundjes)
Terminet e paracaktuara për skrining sigurisht që do të shtyhen për në të 

ardhmen e afërt.

Ndikimi i Covid-19 në procedurat për diagnostikimin
dhe përcaktimin e fazës-stadiumit të karcinomit
Testimet për të përcaktuar fazën e karcinomit mund të shtyhen nëse rreziku i 

infeksionit me koronavirusin i tejkalon përfitimet që vijnë nga testimi. Kjo 

mund të përdoret në pacientët të cilët kanë shfaqur shenja të kancerit me 

një rrezik të ulët për përparim të shpejtë, siç janë gjetjet e vogla të dyshimta 

të mamografisë. Kjo do të diskutohet prej rasti në rast. Te disa pacientë, 

procedurat e përcaktimit të stadiumit mund të kufizohen në ato që janë më 

të rëndësishme për aplikimin e tretmanit.

Përshtatjet në planet e intervenimeve kirurgjikale
Në shumicën e vendeve, intervenimet kirurgjikale shtyhen gjatë pandemisë 

me Covid-19. Te pacientët me karcinom, rreziku i mundshëm i përparimit të 

sëmundjes pas një operacioni të vonuar duhet të matet në rraport me 

rrezikun e infektimit dhe komplikimeve serioze nga Covid-19.

Në disa situata, mjeku Juaj mund të rekomandojë terapi neo-adjuvante 

(terapi e dhënë para intervenimt kirurgjikal) si një zëvendësim për interveni-

min kirurgjikal të vonuar. Duhet të theksohet se neo-adjuvante është 

imunosupresive, domethënë çregullon mekanizmin imunitar të pacientëve, 

gjë që kërkon qëndrime më të shpeshta në institucione spitalore, me çka 

rritet rreziku për infektimin dhe zhvillimin e komplikimeve serioze nga 

infeksioni Covid-19. Prandaj, mjeku Juaj duhet të  ju tregojë për të gjitha 

mundësitë me qëllim që të zvogëlohet rreziku për infektim me koronavirus.

Adaptimi-përshtatja në kimioterapi
Vendimi për shtyrje, ndryshim ose ndërprerje të kimioterapisë Tuaj do të 

merret vetëm pasi të jetë peshuar dëmi i mundshëm që mund të rezultojë 

nga shtyerja ose ndalimi i kimioterapisë Tuaj kundrejt përfitimeve të 

mundshme të parandalimit të Covid-19. Vendimi klinik do të merret nga rasti 

në rasti, duke marrë parasysh rrezikun e përsëritjes së kancerit nëse kimioter-

apia shtyhet ose ndërpritet, nëse numri i cikleve të kimioterapisë tashmë ka 

përfunduar dhe sa mirë e përballoni tretmanin. 

Kimioterapia mund të aplikohet në çdo 2 deri në 3 javë në vend se një herë në 

javë. Ndonjëherë pacientët e pranojnë kimioterapinë edhe  në kushte shtëpie.

Kimioterapia intravenoze mund të zëvendësohet nga terapia orale (në 

formën e tabletave orale) me çka zvogëlohen vizitat e shpeshta në spital.

Nëse vazhdoni të merrni kimioterapi, mjeku Juaj mund të rekomandojë 

përdorimin e faktorit profilaktik të rritjes për të përforcuar sistemin imunitar, 

si dhe të shkruaj antibiotikë për të zvogëluar rrezikun e komplikimeve serioze 

nga Covid-19.

Adaptimi në radioterapi
Nëse keni një tumor që përparon me shpejtësi dhe që mund të shërohet, 

rreziku i radioterapisë së vonuar mund të tejkalojë rrezikun e ndërlikimeve 

nga Covid-19. Prandaj, tretmani Juaj mund të vazhdojë me radioterapi. 

Në mënyrë që të zvogëlohet numri i vizitave në spital, rekomandohet që 

doza totale e radioterapisë të jepet në një periudhë më të shkurtër kohore 

krahasuar me radioterapinë standarde.

Nëse jeni duke marrë radioterapi për të kontrolluar simptomat, atëherë vizitat 

në institucionet spitalore do të shtyhen dhe mund të diskutohet për format 

tjera të tretmanit.

Përshtatja në terapinë endokrine
Terapia endokrine nuk bën çregullime në sistemin imunitar dhe nuk rrit 

rrezikun e komplikimeve serioze nga Covid-19. Gjatë kohës së pandemisë 

ëdhtë e sigurtë të vazhdohet me terapinë hormonale.

Kur terapia hormonale jepet në formë të injeksioni, mjeku Juaj mund të 

ndryshojë orarin e pranimit të terapisë hormonale. Për shembull, nëse merrni 

injeksione çdo 3 muaj, këto injeksione mund t’i merrni çdo 6 muaj në 

konsultim me mjekun Tuaj.

Përshtatja në imunoterapinë
Nëse jeni duke pranuar imunoterapi, mjeku Juaj mund të përshtasë orarin e 

tretmanit për të ulur frekuencën e vizitave në spital. E rëndësishme është të 

theksohet se imunoterapitë mund të shkaktojnë efekte serioze të padëshi-

ruara të lidhura me imunitetin. Çdo ndryshim në terapinë Tuaj do të bëhet 

pas një vlerësimi dhe diskutimi individual me mjekun Tuaj.

Adaptimi në transplantin e qelizave amë
Nëse keni një rrezik të lartë nga komplikimet serioze nga Covid-19, mjeku 

Juaj mund të rekomandojë shtyrjen e transplantimit të planifikuar të qelizave 

amë, veçanërisht nëse karcinomi Juaj kontrollohet mirë me tretmane të tjera. 

Aktualisht nuk ka asnjë provë që koronavirusi i ri transmetohet përmes 

transfuzionit të gjakut, por në disa sfera dhuruesit e mundshëm të qelizave 

amë mund të testohen për Covid-19 para mbledhjes së qelizave amë. 

Përshkak infeksionit me Covid-19 mund të rezultojnë më pak donator të 

qelizave amë. Në këto raste, qelizat amë do të qëndrojn të ngrira.
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Në kohën e pandemisë me  virusin Covid-19, pacientët me malinjitet janë 

kategoria më e  rrezikuar dhe më e frikësuar. Qasja e informacionit në lidhje 

me virusin dhe mënyrën se si mund të ndikojë tek pacientët me malinjitet 

është jashtëzakonisht e rëndësishme. Rekomandimet nga autoritetet shën-

detësore duhet të respektohen në mënyrë që të shmanget infektimi me 

koronavirus. Ky udhëzues është i pregaditur që t'ju ndihmojë Juve, ashtu dhe 

miqëve, familjes dhe kujdestarëve Tuaj, mirë të kuptojnë ndikimin e pande-

misë Covid-19 në tretmanin Tuaj për karcinomin. Ky udhëzues përmban 

informacion në lidhje me Covid-19, simptomat dhe masat që mund ti 

ndëmerrni për të zvogëluar rrezikun e infektimit. Për të qëndruar të sigurt 

gjatë pandemisë së koronavirusit, mësoni rreth ndryshimeve të mundshme 

në trajtimin dhe kontrollet mjekësore.

Informacionet në lidhje me Covid-19 gjithnjë po zhvillohen dhe udhëzimet e 

dhëna këtu do të azhurnohen rregullisht.

Secili vend ka një qasje të ndryshme deri te pacientët e tij dhe udhëzime të 

ndryshme në lidhje me trajtimin e pacientëve me karcinom. Prandaj, 

qëndroni në kontakt me mjekun ose infermierin Tuaj që eshtë i përfshirë në 

trajtimin Tuaj.

Çfarë është koronavirusi?

Covid-19 është shkurtesa për ,,sëmundjen e Coronavirusit 2019“. Ajo është 

sëmundje e shkaktuar nga një koronavirus i ri, që përhapet shpejt, i quajtur 

SARS-KoV-2.

Koronavirusët janë një familje virusesh që shkaktojnë sëmundje te gjitarët 

dhe zogjtë, por gjithashtu shkaktojnë sëmundje edhe te njerëzit. Në Dhjetor 

2019, rastet e para njerëzore të Covid-19 të shkaktuara nga SARS-KoV-2 u 

raportuan në Wuhan, Kinë.

Koronavirusët shkaktojnë infeksione të traktit respirator te njerëzit. Koronavirusi 

i ri (SARS-KoV-2) po përhapet me shpejtësi në të gjithë botën dhe si rezultat i 

kësaj sëmundja, Covid-19, mund të shkaktojë infeksione serioze dhe të 

rrezikshme për jetën, veçanërisht tek të moshuarit (p.sh. mbi 65 vjeç) dhe ata 

të cilët kanë sëmundje.

Si mjekohet koronavirusi?

Nuk ka ndonjë trajtim specifik për Covid-19 dhe infeksioni trajtohet duke 

lehtësuar simptomat. Rastet e lehta trajtohen në kushte shtëpiake duke 

konsumuar sasi të mëdha të lëngjeve, pushim dhe duke përdorur paraceta-

mol për të ulur temperaturën. Pacientët me simptoma të rënda mund të 

hospitalizohen.

Medikamentet ekzistuese antivirale dhe agjentët që veprojnë në mekaniz-

min e mbrojtjes së njeriut janë në fazën e testimit për trajtimin e pacientëve 

me Covid-19. Në muajt e fundit, janë bërë hulumtime klinike për trajtimin me 

medikamente kundër malarjes (Klorokinë dhe Hidroksiklorokinë), medika-

mente antivirale për infeksionin HIV (Remedizivir, Lopinavir) dhe agjentë të 

tjerë që ndikojnë në përgjigjen imune të njeriut.

Këshillohet të shmangni vetë-mjekimin pasi mund të shfaqen efekte të 

padëshiruara. Bisedoni me mjekun Tuaj për mënyrën më të mirë për të 

trajtuar simptomat e Covid-19. 

Kush rrezikohet më shumë nga Covid-19?

Të dhënat e deritanishme tregojnë se të moshuarit janë një kategori e 

rrezikuar, veçanërisht ata me probleme shëndetësore si sëmundje kronike e 

mushkërive, sëmundjet e zemrës, diabeti, dobësimi kronik i veshkave dhe 

pacientët me karcinom. 

Nëse keni karcinom, mund të keni një rrezik më të lartë të ndërlikimeve 

serioze nga Covid-19 nëse:

• pranoni kimioterapi ose keni pranuar kimioterapi në 3 muajt e fundit;

• pranoni radioterapi;

• keni bërë një transplant të palcës së kockave ose një transplant të 

qelizave amë në 6 muajt e fundit ose jeni ende duke pranuar barëra 

imunosupresive;

• jeni të sëmurë nga kanceri i gjakut dhe sistemit limfatik që dëmton 

imunitetin e trupit (mbrojtjen) dhe në rast se nuk jeni vendosur në 

terapi specifike.

Cilat janë masat parandaluese?

• Të lahen duart rregullisht me sapun për të paktën 20 sekonda ose të 

kalohen me dezinfektues me bazë alkooli, veçanërisht pasi të keni 

qenë në një vend publik!

• Shmangni kontaktin e afërt!

• Mbuloni gojën dhe hundën me një maskë fytyre, shall kur dilni jashtë!

• Mbuloni hundën dhe gojën kur kolliteni ose teshtini!

• Pastroni rregullisht sipërfaqet brenda dhe jashtë shtëpisë dhe 

dezinfektoni ato!

• Kujdesuni për shëndetin Tuaj çdo ditë!

Cilat janë simptomat e Covid-19?

• Ethe

• Kollitje

• Ndezje të fytit

• Vështirësi në frymëmarrje

• Dhimbje muskulore

• Lodhje

• Humbja e shijes dhe erë

• Simptomat nga sistemi i zorrëve (diarre)

Simptomat e Covid-19 ndryshojnë te personat të cilët mjekohen nga kanceri 

në raport me një popullatë të shëndetshme.

Në rast të paraqitjes së simptomave të Covid-19, izolohuni menjëherë dhe 

me këshillën e mjekut amë të fillohet me trajtimin e infeksionit viral. Trajtimi i 

kancerit do të vazhdojë pas shërimit të plotë nga Covid-19. 

Si do të ndikojë pandemia
Covid-19 në kujdesin tim për karcinom?

Prania në spitale gjatë pandemisë Covid-19 është ekspozim në rrezik për të 

marrë infeksionin. Që të qëndroni të sigurt dhe për të zvogëluar rrezikun e 

infektimit me Covid-19, trajtimet Tuaja mund të jenë të përshtatura. Me 

qëllim që të zvoglohet qëndrimi dhe konsultimet me mjekun Tuaj ose 

motrën medicinale në ambientet spitalore, mund të ofrohen konsultime 

telefonike ose video konsultime.

Analizat e gjakut mund të Ju bëhen në qendrën tuaj rajonale me qëllim të 

shmangjes së  kontaktit. Dhënja e recetave mund të prolongohet ose të 

zëvendësohet me një recetë elektronike për pranimin pa ndërprerrje të 

terapisë orale adjuvante për karcinomin.

Si do të ndikojë pandemia COVID-19 në
trajtimin e llojit tim specifik të karcinomit?

Gjatë kohës së pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

tretmanet e caktuara, te disa do të prolongohen trajtimet ose do të rricakto-

hen terminet për tretman. E gjithë kjo është me qëllim që të vlerësohet 

urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksionit me 

koronavirus.

Pacientë me prioritet të lartë:

• trajtimet vazhdojnë sipas caktimit  të terminit të paracaktuar.

Pacientë me prioritet gjysëm- të lartë:

• me video konsultim ose konsultim telefonik  dhe tretmanet kryhen në 

institucionet shëndetësore (onkologjike) rajonale.

Pacientë me përparësi të mesme: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

(onkologjike) rajonale ose të shtyhen për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen me telefon ose të 

shtyhen gjatë kohëzgjatjes së pandemisë.

Ndikimi i COVID-19 në menaxhimin
e efekteve anësore të trajtimit të karcinomit

Veçanërisht e rëndësishme është që ju të vazhdoni të raportoni efektet 

anësore nga anti-kancer terapitë tek mjeku Juaj ose infermierja e 

përcaktuar. Konsultimet zakonisht do të zëvendësohen me thirrje telefonike 

ose video konferencë, por do të keni mjaft kohë për të diskutuar për 

shqetësimet  dhe mënyrën e trajtimit të tyre.

Mjeku Juaj mund të marrë masa shtesë të kujdesit në këtë kohë dhe të 

minimizojë vizitat në spital lidhur me përballimin e efekteve të 

padëshiruara. Për shembull, Gjatë një rreziku shumë të ulët të paraqitjes së 

neutropenisë febrile (zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) dhe 

kur zakonisht nuk ju përshkruhet një ilaç-faktor i rritjes së qelizave të bardha 

të gjakut, mjeku Juaj mund t'ju përshkruajë këtë medikament për  të 

zvogëluar nevojën për shtrim urgjent në spital nëse jeni ekspozuar me 

koronavirus. Nëse zhvilloni ose keni simptoma të nautropenisë febrile 

(zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) kurse gjendja Juaj është 

stabile (vlerësimin për gjendejen e bën mjeku me anë të telefonit ose video 

konsultimit) mund t'ju shkruhen antibiotikë pa u kontrolluar. Nëse mjeku 

Juaj mendon se keni një rrezik të lartë të paraqitjes së anemisë (dobësim 

serioz i gjakut), do t'ju shkruajë një medikament me faktor 

eritropoetin-stimulues me qëllim të shmangies së transfuzionit të  gjakut në 

kushte spitalore.

Është e rëndësishme të theksohet se disa nga simptomat e Covid-19 janë të 

ngjashme me efektet e padëshiruara të tretmanit për karcinom, si për 

shembull, lodhje dhe rritje të temperaturës. Qëndroni në kontakt me 

mjekun Tuaj ose infermierin e përcaktuar tuaj dhe raportoni simptomat.

Si ndikon pandemia COVID-19 në kujdesin paliativ?

Në kohën e pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

realizimin e  kujdesit paliativ, disa do të prolongojnë trajtimin e tyre ose do të 

ricaktojnë terminet e tyre për shërim. E gjithë kjo është me qëllim që të 

vlerësohet urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksio-

nit me koronavirusin.

Pacientë me prioritet të lartë:

• tretmanet vazhdojnë sipas termineve të paracaktuara.

Pacientë me prioritet  mesatarish- të lartë: 

• përmes konsultimit video dhe telefonik dhe trajtimi kryhet në 

institucionet shëndetësore rajonale (onkologjike).

Pacientë me prioritet të mesëm: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të kryhen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

rajonale (onkologjike) ose të shtyhen  për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimi me mjekun Tuaj mund të jenë telefonike ose të shtyhen 

gjatë kohëzgjatjes së pandemisë. 

Përshtatje e kujdesit paliativ (qëllimet kryesore)
• Tretmani për të lehtësuar dëmet serioze të shkaktuara nga karcinomi, si 

dhe ndërlikimet serioze të rikrijuara nga karcinomi janë një përparësi 

kryesore për pacientët të cilët  vuajnë nga  kanceri;

• Megjithatë, disa nga simptomat trajtohen në mënyrë efektive përmes 

konsultave telefonike;

• Mundet të angazhohen shërbimet e kujdesit shtëpiak që ta pranoni 

kujdesin e duhur paliativ.

Prioritetizimi
Në rast të paraqitjes së një ndërlikimi serioz të karcinomit, duhet të ju 

sigurohet një vlerësim urgjent nga mjeku Juaj ose infermierja edhe atë në 

rast se keni:

• Kompresioni në palcën kurrizore

• Kockë e thyer

• Mbingarkesa e zorrëve

• Të përziera

• Të vjella

• Urinim i çregulluar që mund të çojë në retencion renal

• Gulçim

• Mpiksje gjaku

• Anemi serioze

• Trombocitopeni

• Paraqitja e asciteve

• Bllokimi në venën kava të sipërme

• Metastazat e trurit

• Delirium

Sugjerime praktike
• Siguroni barna të mjaftueshme për t'i përballuar simptomat e shkaktu-

ara nga karcinomi, veçanërish edhe barërat kundër dhimbjes.

• Kontaktoni rregullisht mjekun Tuaj ose infermierin të cilët do ti ndjekin 

simptomat dhe nëse është e nevojshme do të ndryshojë terapinë.

• Gjatë radioterapisë paliative, zvogëlohet numri i tretmaneve të përcak-

tuara me qëllim që të zvogëlohet qëndrimi në kushte spitalore.

• Në fazën e avancuar të sëmundjes malinje, rekomandohet trajtimi në 

kushte shtëpiake për të shmangur rrezikun e infeksionit.

• Në rast të rrjedhjeve pleurale ose asciteve te të cilët janë të nevojshme 

drenazhet e shpeshta, mund të ju aplikohet një kateter i përhershëm 

me çka do të zvogëlohen qëndrimet spitalore.

Ndikimi i Covid-19 në skriningun (zbulimi i hershëm i sëmundjes)
Terminet e paracaktuara për skrining sigurisht që do të shtyhen për në të 

ardhmen e afërt.

Ndikimi i Covid-19 në procedurat për diagnostikimin
dhe përcaktimin e fazës-stadiumit të karcinomit
Testimet për të përcaktuar fazën e karcinomit mund të shtyhen nëse rreziku i 

infeksionit me koronavirusin i tejkalon përfitimet që vijnë nga testimi. Kjo 

mund të përdoret në pacientët të cilët kanë shfaqur shenja të kancerit me 

një rrezik të ulët për përparim të shpejtë, siç janë gjetjet e vogla të dyshimta 

të mamografisë. Kjo do të diskutohet prej rasti në rast. Te disa pacientë, 

procedurat e përcaktimit të stadiumit mund të kufizohen në ato që janë më 

të rëndësishme për aplikimin e tretmanit.

Përshtatjet në planet e intervenimeve kirurgjikale
Në shumicën e vendeve, intervenimet kirurgjikale shtyhen gjatë pandemisë 

me Covid-19. Te pacientët me karcinom, rreziku i mundshëm i përparimit të 

sëmundjes pas një operacioni të vonuar duhet të matet në rraport me 

rrezikun e infektimit dhe komplikimeve serioze nga Covid-19.

Në disa situata, mjeku Juaj mund të rekomandojë terapi neo-adjuvante 

(terapi e dhënë para intervenimt kirurgjikal) si një zëvendësim për interveni-

min kirurgjikal të vonuar. Duhet të theksohet se neo-adjuvante është 

imunosupresive, domethënë çregullon mekanizmin imunitar të pacientëve, 

gjë që kërkon qëndrime më të shpeshta në institucione spitalore, me çka 

rritet rreziku për infektimin dhe zhvillimin e komplikimeve serioze nga 

infeksioni Covid-19. Prandaj, mjeku Juaj duhet të  ju tregojë për të gjitha 

mundësitë me qëllim që të zvogëlohet rreziku për infektim me koronavirus.

Adaptimi-përshtatja në kimioterapi
Vendimi për shtyrje, ndryshim ose ndërprerje të kimioterapisë Tuaj do të 

merret vetëm pasi të jetë peshuar dëmi i mundshëm që mund të rezultojë 

nga shtyerja ose ndalimi i kimioterapisë Tuaj kundrejt përfitimeve të 

mundshme të parandalimit të Covid-19. Vendimi klinik do të merret nga rasti 

në rasti, duke marrë parasysh rrezikun e përsëritjes së kancerit nëse kimioter-

apia shtyhet ose ndërpritet, nëse numri i cikleve të kimioterapisë tashmë ka 

përfunduar dhe sa mirë e përballoni tretmanin. 

Kimioterapia mund të aplikohet në çdo 2 deri në 3 javë në vend se një herë në 

javë. Ndonjëherë pacientët e pranojnë kimioterapinë edhe  në kushte shtëpie.

Kimioterapia intravenoze mund të zëvendësohet nga terapia orale (në 

formën e tabletave orale) me çka zvogëlohen vizitat e shpeshta në spital.

Nëse vazhdoni të merrni kimioterapi, mjeku Juaj mund të rekomandojë 

përdorimin e faktorit profilaktik të rritjes për të përforcuar sistemin imunitar, 

si dhe të shkruaj antibiotikë për të zvogëluar rrezikun e komplikimeve serioze 

nga Covid-19.

Adaptimi në radioterapi
Nëse keni një tumor që përparon me shpejtësi dhe që mund të shërohet, 

rreziku i radioterapisë së vonuar mund të tejkalojë rrezikun e ndërlikimeve 

nga Covid-19. Prandaj, tretmani Juaj mund të vazhdojë me radioterapi. 

Në mënyrë që të zvogëlohet numri i vizitave në spital, rekomandohet që 

doza totale e radioterapisë të jepet në një periudhë më të shkurtër kohore 

krahasuar me radioterapinë standarde.

Nëse jeni duke marrë radioterapi për të kontrolluar simptomat, atëherë vizitat 

në institucionet spitalore do të shtyhen dhe mund të diskutohet për format 

tjera të tretmanit.

Përshtatja në terapinë endokrine
Terapia endokrine nuk bën çregullime në sistemin imunitar dhe nuk rrit 

rrezikun e komplikimeve serioze nga Covid-19. Gjatë kohës së pandemisë 

ëdhtë e sigurtë të vazhdohet me terapinë hormonale.

Kur terapia hormonale jepet në formë të injeksioni, mjeku Juaj mund të 

ndryshojë orarin e pranimit të terapisë hormonale. Për shembull, nëse merrni 

injeksione çdo 3 muaj, këto injeksione mund t’i merrni çdo 6 muaj në 

konsultim me mjekun Tuaj.

Përshtatja në imunoterapinë
Nëse jeni duke pranuar imunoterapi, mjeku Juaj mund të përshtasë orarin e 

tretmanit për të ulur frekuencën e vizitave në spital. E rëndësishme është të 

theksohet se imunoterapitë mund të shkaktojnë efekte serioze të padëshi-

ruara të lidhura me imunitetin. Çdo ndryshim në terapinë Tuaj do të bëhet 

pas një vlerësimi dhe diskutimi individual me mjekun Tuaj.

Adaptimi në transplantin e qelizave amë
Nëse keni një rrezik të lartë nga komplikimet serioze nga Covid-19, mjeku 

Juaj mund të rekomandojë shtyrjen e transplantimit të planifikuar të qelizave 

amë, veçanërisht nëse karcinomi Juaj kontrollohet mirë me tretmane të tjera. 

Aktualisht nuk ka asnjë provë që koronavirusi i ri transmetohet përmes 

transfuzionit të gjakut, por në disa sfera dhuruesit e mundshëm të qelizave 

amë mund të testohen për Covid-19 para mbledhjes së qelizave amë. 

Përshkak infeksionit me Covid-19 mund të rezultojnë më pak donator të 

qelizave amë. Në këto raste, qelizat amë do të qëndrojn të ngrira.
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Në kohën e pandemisë me  virusin Covid-19, pacientët me malinjitet janë 

kategoria më e  rrezikuar dhe më e frikësuar. Qasja e informacionit në lidhje 

me virusin dhe mënyrën se si mund të ndikojë tek pacientët me malinjitet 

është jashtëzakonisht e rëndësishme. Rekomandimet nga autoritetet shën-

detësore duhet të respektohen në mënyrë që të shmanget infektimi me 

koronavirus. Ky udhëzues është i pregaditur që t'ju ndihmojë Juve, ashtu dhe 

miqëve, familjes dhe kujdestarëve Tuaj, mirë të kuptojnë ndikimin e pande-

misë Covid-19 në tretmanin Tuaj për karcinomin. Ky udhëzues përmban 

informacion në lidhje me Covid-19, simptomat dhe masat që mund ti 

ndëmerrni për të zvogëluar rrezikun e infektimit. Për të qëndruar të sigurt 

gjatë pandemisë së koronavirusit, mësoni rreth ndryshimeve të mundshme 

në trajtimin dhe kontrollet mjekësore.

Informacionet në lidhje me Covid-19 gjithnjë po zhvillohen dhe udhëzimet e 

dhëna këtu do të azhurnohen rregullisht.

Secili vend ka një qasje të ndryshme deri te pacientët e tij dhe udhëzime të 

ndryshme në lidhje me trajtimin e pacientëve me karcinom. Prandaj, 

qëndroni në kontakt me mjekun ose infermierin Tuaj që eshtë i përfshirë në 

trajtimin Tuaj.

Çfarë është koronavirusi?

Covid-19 është shkurtesa për ,,sëmundjen e Coronavirusit 2019“. Ajo është 

sëmundje e shkaktuar nga një koronavirus i ri, që përhapet shpejt, i quajtur 

SARS-KoV-2.

Koronavirusët janë një familje virusesh që shkaktojnë sëmundje te gjitarët 

dhe zogjtë, por gjithashtu shkaktojnë sëmundje edhe te njerëzit. Në Dhjetor 

2019, rastet e para njerëzore të Covid-19 të shkaktuara nga SARS-KoV-2 u 

raportuan në Wuhan, Kinë.

Koronavirusët shkaktojnë infeksione të traktit respirator te njerëzit. Koronavirusi 

i ri (SARS-KoV-2) po përhapet me shpejtësi në të gjithë botën dhe si rezultat i 

kësaj sëmundja, Covid-19, mund të shkaktojë infeksione serioze dhe të 

rrezikshme për jetën, veçanërisht tek të moshuarit (p.sh. mbi 65 vjeç) dhe ata 

të cilët kanë sëmundje.

Si mjekohet koronavirusi?

Nuk ka ndonjë trajtim specifik për Covid-19 dhe infeksioni trajtohet duke 

lehtësuar simptomat. Rastet e lehta trajtohen në kushte shtëpiake duke 

konsumuar sasi të mëdha të lëngjeve, pushim dhe duke përdorur paraceta-

mol për të ulur temperaturën. Pacientët me simptoma të rënda mund të 

hospitalizohen.

Medikamentet ekzistuese antivirale dhe agjentët që veprojnë në mekaniz-

min e mbrojtjes së njeriut janë në fazën e testimit për trajtimin e pacientëve 

me Covid-19. Në muajt e fundit, janë bërë hulumtime klinike për trajtimin me 

medikamente kundër malarjes (Klorokinë dhe Hidroksiklorokinë), medika-

mente antivirale për infeksionin HIV (Remedizivir, Lopinavir) dhe agjentë të 

tjerë që ndikojnë në përgjigjen imune të njeriut.

Këshillohet të shmangni vetë-mjekimin pasi mund të shfaqen efekte të 

padëshiruara. Bisedoni me mjekun Tuaj për mënyrën më të mirë për të 

trajtuar simptomat e Covid-19. 

Kush rrezikohet më shumë nga Covid-19?

Të dhënat e deritanishme tregojnë se të moshuarit janë një kategori e 

rrezikuar, veçanërisht ata me probleme shëndetësore si sëmundje kronike e 

mushkërive, sëmundjet e zemrës, diabeti, dobësimi kronik i veshkave dhe 

pacientët me karcinom. 

Nëse keni karcinom, mund të keni një rrezik më të lartë të ndërlikimeve 

serioze nga Covid-19 nëse:

• pranoni kimioterapi ose keni pranuar kimioterapi në 3 muajt e fundit;

• pranoni radioterapi;

• keni bërë një transplant të palcës së kockave ose një transplant të 

qelizave amë në 6 muajt e fundit ose jeni ende duke pranuar barëra 

imunosupresive;

• jeni të sëmurë nga kanceri i gjakut dhe sistemit limfatik që dëmton 

imunitetin e trupit (mbrojtjen) dhe në rast se nuk jeni vendosur në 

terapi specifike.

Cilat janë masat parandaluese?

• Të lahen duart rregullisht me sapun për të paktën 20 sekonda ose të 

kalohen me dezinfektues me bazë alkooli, veçanërisht pasi të keni 

qenë në një vend publik!

• Shmangni kontaktin e afërt!

• Mbuloni gojën dhe hundën me një maskë fytyre, shall kur dilni jashtë!

• Mbuloni hundën dhe gojën kur kolliteni ose teshtini!

• Pastroni rregullisht sipërfaqet brenda dhe jashtë shtëpisë dhe 

dezinfektoni ato!

• Kujdesuni për shëndetin Tuaj çdo ditë!

Cilat janë simptomat e Covid-19?

• Ethe

• Kollitje

• Ndezje të fytit

• Vështirësi në frymëmarrje

• Dhimbje muskulore

• Lodhje

• Humbja e shijes dhe erë

• Simptomat nga sistemi i zorrëve (diarre)

Simptomat e Covid-19 ndryshojnë te personat të cilët mjekohen nga kanceri 

në raport me një popullatë të shëndetshme.

Në rast të paraqitjes së simptomave të Covid-19, izolohuni menjëherë dhe 

me këshillën e mjekut amë të fillohet me trajtimin e infeksionit viral. Trajtimi i 

kancerit do të vazhdojë pas shërimit të plotë nga Covid-19. 

Si do të ndikojë pandemia
Covid-19 në kujdesin tim për karcinom?

Prania në spitale gjatë pandemisë Covid-19 është ekspozim në rrezik për të 

marrë infeksionin. Që të qëndroni të sigurt dhe për të zvogëluar rrezikun e 

infektimit me Covid-19, trajtimet Tuaja mund të jenë të përshtatura. Me 

qëllim që të zvoglohet qëndrimi dhe konsultimet me mjekun Tuaj ose 

motrën medicinale në ambientet spitalore, mund të ofrohen konsultime 

telefonike ose video konsultime.

Analizat e gjakut mund të Ju bëhen në qendrën tuaj rajonale me qëllim të 

shmangjes së  kontaktit. Dhënja e recetave mund të prolongohet ose të 

zëvendësohet me një recetë elektronike për pranimin pa ndërprerrje të 

terapisë orale adjuvante për karcinomin.

Si do të ndikojë pandemia COVID-19 në
trajtimin e llojit tim specifik të karcinomit?

Gjatë kohës së pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

tretmanet e caktuara, te disa do të prolongohen trajtimet ose do të rricakto-

hen terminet për tretman. E gjithë kjo është me qëllim që të vlerësohet 

urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksionit me 

koronavirus.

Pacientë me prioritet të lartë:

• trajtimet vazhdojnë sipas caktimit  të terminit të paracaktuar.

Pacientë me prioritet gjysëm- të lartë:

• me video konsultim ose konsultim telefonik  dhe tretmanet kryhen në 

institucionet shëndetësore (onkologjike) rajonale.

Pacientë me përparësi të mesme: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

(onkologjike) rajonale ose të shtyhen për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen me telefon ose të 

shtyhen gjatë kohëzgjatjes së pandemisë.

Ndikimi i COVID-19 në menaxhimin
e efekteve anësore të trajtimit të karcinomit

Veçanërisht e rëndësishme është që ju të vazhdoni të raportoni efektet 

anësore nga anti-kancer terapitë tek mjeku Juaj ose infermierja e 

përcaktuar. Konsultimet zakonisht do të zëvendësohen me thirrje telefonike 

ose video konferencë, por do të keni mjaft kohë për të diskutuar për 

shqetësimet  dhe mënyrën e trajtimit të tyre.

Mjeku Juaj mund të marrë masa shtesë të kujdesit në këtë kohë dhe të 

minimizojë vizitat në spital lidhur me përballimin e efekteve të 

padëshiruara. Për shembull, Gjatë një rreziku shumë të ulët të paraqitjes së 

neutropenisë febrile (zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) dhe 

kur zakonisht nuk ju përshkruhet një ilaç-faktor i rritjes së qelizave të bardha 

të gjakut, mjeku Juaj mund t'ju përshkruajë këtë medikament për  të 

zvogëluar nevojën për shtrim urgjent në spital nëse jeni ekspozuar me 

koronavirus. Nëse zhvilloni ose keni simptoma të nautropenisë febrile 

(zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) kurse gjendja Juaj është 

stabile (vlerësimin për gjendejen e bën mjeku me anë të telefonit ose video 

konsultimit) mund t'ju shkruhen antibiotikë pa u kontrolluar. Nëse mjeku 

Juaj mendon se keni një rrezik të lartë të paraqitjes së anemisë (dobësim 

serioz i gjakut), do t'ju shkruajë një medikament me faktor 

eritropoetin-stimulues me qëllim të shmangies së transfuzionit të  gjakut në 

kushte spitalore.

Është e rëndësishme të theksohet se disa nga simptomat e Covid-19 janë të 

ngjashme me efektet e padëshiruara të tretmanit për karcinom, si për 

shembull, lodhje dhe rritje të temperaturës. Qëndroni në kontakt me 

mjekun Tuaj ose infermierin e përcaktuar tuaj dhe raportoni simptomat.

Si ndikon pandemia COVID-19 në kujdesin paliativ?

Në kohën e pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

realizimin e  kujdesit paliativ, disa do të prolongojnë trajtimin e tyre ose do të 

ricaktojnë terminet e tyre për shërim. E gjithë kjo është me qëllim që të 

vlerësohet urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksio-

nit me koronavirusin.

Pacientë me prioritet të lartë:

• tretmanet vazhdojnë sipas termineve të paracaktuara.

Pacientë me prioritet  mesatarish- të lartë: 

• përmes konsultimit video dhe telefonik dhe trajtimi kryhet në 

institucionet shëndetësore rajonale (onkologjike).

Pacientë me prioritet të mesëm: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të kryhen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

rajonale (onkologjike) ose të shtyhen  për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimi me mjekun Tuaj mund të jenë telefonike ose të shtyhen 

gjatë kohëzgjatjes së pandemisë. 

Përshtatje e kujdesit paliativ (qëllimet kryesore)
• Tretmani për të lehtësuar dëmet serioze të shkaktuara nga karcinomi, si 

dhe ndërlikimet serioze të rikrijuara nga karcinomi janë një përparësi 

kryesore për pacientët të cilët  vuajnë nga  kanceri;

• Megjithatë, disa nga simptomat trajtohen në mënyrë efektive përmes 

konsultave telefonike;

• Mundet të angazhohen shërbimet e kujdesit shtëpiak që ta pranoni 

kujdesin e duhur paliativ.

Prioritetizimi
Në rast të paraqitjes së një ndërlikimi serioz të karcinomit, duhet të ju 

sigurohet një vlerësim urgjent nga mjeku Juaj ose infermierja edhe atë në 

rast se keni:

• Kompresioni në palcën kurrizore

• Kockë e thyer

• Mbingarkesa e zorrëve

• Të përziera

• Të vjella

• Urinim i çregulluar që mund të çojë në retencion renal

• Gulçim

• Mpiksje gjaku

• Anemi serioze

• Trombocitopeni

• Paraqitja e asciteve

• Bllokimi në venën kava të sipërme

• Metastazat e trurit

• Delirium

Sugjerime praktike
• Siguroni barna të mjaftueshme për t'i përballuar simptomat e shkaktu-

ara nga karcinomi, veçanërish edhe barërat kundër dhimbjes.

• Kontaktoni rregullisht mjekun Tuaj ose infermierin të cilët do ti ndjekin 

simptomat dhe nëse është e nevojshme do të ndryshojë terapinë.

• Gjatë radioterapisë paliative, zvogëlohet numri i tretmaneve të përcak-

tuara me qëllim që të zvogëlohet qëndrimi në kushte spitalore.

• Në fazën e avancuar të sëmundjes malinje, rekomandohet trajtimi në 

kushte shtëpiake për të shmangur rrezikun e infeksionit.

• Në rast të rrjedhjeve pleurale ose asciteve te të cilët janë të nevojshme 

drenazhet e shpeshta, mund të ju aplikohet një kateter i përhershëm 

me çka do të zvogëlohen qëndrimet spitalore.

Ndikimi i Covid-19 në skriningun (zbulimi i hershëm i sëmundjes)
Terminet e paracaktuara për skrining sigurisht që do të shtyhen për në të 

ardhmen e afërt.

Ndikimi i Covid-19 në procedurat për diagnostikimin
dhe përcaktimin e fazës-stadiumit të karcinomit
Testimet për të përcaktuar fazën e karcinomit mund të shtyhen nëse rreziku i 

infeksionit me koronavirusin i tejkalon përfitimet që vijnë nga testimi. Kjo 

mund të përdoret në pacientët të cilët kanë shfaqur shenja të kancerit me 

një rrezik të ulët për përparim të shpejtë, siç janë gjetjet e vogla të dyshimta 

të mamografisë. Kjo do të diskutohet prej rasti në rast. Te disa pacientë, 

procedurat e përcaktimit të stadiumit mund të kufizohen në ato që janë më 

të rëndësishme për aplikimin e tretmanit.

Përshtatjet në planet e intervenimeve kirurgjikale
Në shumicën e vendeve, intervenimet kirurgjikale shtyhen gjatë pandemisë 

me Covid-19. Te pacientët me karcinom, rreziku i mundshëm i përparimit të 

sëmundjes pas një operacioni të vonuar duhet të matet në rraport me 

rrezikun e infektimit dhe komplikimeve serioze nga Covid-19.

Në disa situata, mjeku Juaj mund të rekomandojë terapi neo-adjuvante 

(terapi e dhënë para intervenimt kirurgjikal) si një zëvendësim për interveni-

min kirurgjikal të vonuar. Duhet të theksohet se neo-adjuvante është 

imunosupresive, domethënë çregullon mekanizmin imunitar të pacientëve, 

gjë që kërkon qëndrime më të shpeshta në institucione spitalore, me çka 

rritet rreziku për infektimin dhe zhvillimin e komplikimeve serioze nga 

infeksioni Covid-19. Prandaj, mjeku Juaj duhet të  ju tregojë për të gjitha 

mundësitë me qëllim që të zvogëlohet rreziku për infektim me koronavirus.

Adaptimi-përshtatja në kimioterapi
Vendimi për shtyrje, ndryshim ose ndërprerje të kimioterapisë Tuaj do të 

merret vetëm pasi të jetë peshuar dëmi i mundshëm që mund të rezultojë 

nga shtyerja ose ndalimi i kimioterapisë Tuaj kundrejt përfitimeve të 

mundshme të parandalimit të Covid-19. Vendimi klinik do të merret nga rasti 

në rasti, duke marrë parasysh rrezikun e përsëritjes së kancerit nëse kimioter-

apia shtyhet ose ndërpritet, nëse numri i cikleve të kimioterapisë tashmë ka 

përfunduar dhe sa mirë e përballoni tretmanin. 

Kimioterapia mund të aplikohet në çdo 2 deri në 3 javë në vend se një herë në 

javë. Ndonjëherë pacientët e pranojnë kimioterapinë edhe  në kushte shtëpie.

Kimioterapia intravenoze mund të zëvendësohet nga terapia orale (në 

formën e tabletave orale) me çka zvogëlohen vizitat e shpeshta në spital.

Nëse vazhdoni të merrni kimioterapi, mjeku Juaj mund të rekomandojë 

përdorimin e faktorit profilaktik të rritjes për të përforcuar sistemin imunitar, 

si dhe të shkruaj antibiotikë për të zvogëluar rrezikun e komplikimeve serioze 

nga Covid-19.

Adaptimi në radioterapi
Nëse keni një tumor që përparon me shpejtësi dhe që mund të shërohet, 

rreziku i radioterapisë së vonuar mund të tejkalojë rrezikun e ndërlikimeve 

nga Covid-19. Prandaj, tretmani Juaj mund të vazhdojë me radioterapi. 

Në mënyrë që të zvogëlohet numri i vizitave në spital, rekomandohet që 

doza totale e radioterapisë të jepet në një periudhë më të shkurtër kohore 

krahasuar me radioterapinë standarde.

Nëse jeni duke marrë radioterapi për të kontrolluar simptomat, atëherë vizitat 

në institucionet spitalore do të shtyhen dhe mund të diskutohet për format 

tjera të tretmanit.

Përshtatja në terapinë endokrine
Terapia endokrine nuk bën çregullime në sistemin imunitar dhe nuk rrit 

rrezikun e komplikimeve serioze nga Covid-19. Gjatë kohës së pandemisë 

ëdhtë e sigurtë të vazhdohet me terapinë hormonale.

Kur terapia hormonale jepet në formë të injeksioni, mjeku Juaj mund të 

ndryshojë orarin e pranimit të terapisë hormonale. Për shembull, nëse merrni 

injeksione çdo 3 muaj, këto injeksione mund t’i merrni çdo 6 muaj në 

konsultim me mjekun Tuaj.

Përshtatja në imunoterapinë
Nëse jeni duke pranuar imunoterapi, mjeku Juaj mund të përshtasë orarin e 

tretmanit për të ulur frekuencën e vizitave në spital. E rëndësishme është të 

theksohet se imunoterapitë mund të shkaktojnë efekte serioze të padëshi-

ruara të lidhura me imunitetin. Çdo ndryshim në terapinë Tuaj do të bëhet 

pas një vlerësimi dhe diskutimi individual me mjekun Tuaj.

Adaptimi në transplantin e qelizave amë
Nëse keni një rrezik të lartë nga komplikimet serioze nga Covid-19, mjeku 

Juaj mund të rekomandojë shtyrjen e transplantimit të planifikuar të qelizave 

amë, veçanërisht nëse karcinomi Juaj kontrollohet mirë me tretmane të tjera. 

Aktualisht nuk ka asnjë provë që koronavirusi i ri transmetohet përmes 

transfuzionit të gjakut, por në disa sfera dhuruesit e mundshëm të qelizave 

amë mund të testohen për Covid-19 para mbledhjes së qelizave amë. 

Përshkak infeksionit me Covid-19 mund të rezultojnë më pak donator të 

qelizave amë. Në këto raste, qelizat amë do të qëndrojn të ngrira.
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Në kohën e pandemisë me  virusin Covid-19, pacientët me malinjitet janë 

kategoria më e  rrezikuar dhe më e frikësuar. Qasja e informacionit në lidhje 

me virusin dhe mënyrën se si mund të ndikojë tek pacientët me malinjitet 

është jashtëzakonisht e rëndësishme. Rekomandimet nga autoritetet shën-

detësore duhet të respektohen në mënyrë që të shmanget infektimi me 

koronavirus. Ky udhëzues është i pregaditur që t'ju ndihmojë Juve, ashtu dhe 

miqëve, familjes dhe kujdestarëve Tuaj, mirë të kuptojnë ndikimin e pande-

misë Covid-19 në tretmanin Tuaj për karcinomin. Ky udhëzues përmban 

informacion në lidhje me Covid-19, simptomat dhe masat që mund ti 

ndëmerrni për të zvogëluar rrezikun e infektimit. Për të qëndruar të sigurt 

gjatë pandemisë së koronavirusit, mësoni rreth ndryshimeve të mundshme 

në trajtimin dhe kontrollet mjekësore.

Informacionet në lidhje me Covid-19 gjithnjë po zhvillohen dhe udhëzimet e 

dhëna këtu do të azhurnohen rregullisht.

Secili vend ka një qasje të ndryshme deri te pacientët e tij dhe udhëzime të 

ndryshme në lidhje me trajtimin e pacientëve me karcinom. Prandaj, 

qëndroni në kontakt me mjekun ose infermierin Tuaj që eshtë i përfshirë në 

trajtimin Tuaj.

Çfarë është koronavirusi?

Covid-19 është shkurtesa për ,,sëmundjen e Coronavirusit 2019“. Ajo është 

sëmundje e shkaktuar nga një koronavirus i ri, që përhapet shpejt, i quajtur 

SARS-KoV-2.

Koronavirusët janë një familje virusesh që shkaktojnë sëmundje te gjitarët 

dhe zogjtë, por gjithashtu shkaktojnë sëmundje edhe te njerëzit. Në Dhjetor 

2019, rastet e para njerëzore të Covid-19 të shkaktuara nga SARS-KoV-2 u 

raportuan në Wuhan, Kinë.

Koronavirusët shkaktojnë infeksione të traktit respirator te njerëzit. Koronavirusi 

i ri (SARS-KoV-2) po përhapet me shpejtësi në të gjithë botën dhe si rezultat i 

kësaj sëmundja, Covid-19, mund të shkaktojë infeksione serioze dhe të 

rrezikshme për jetën, veçanërisht tek të moshuarit (p.sh. mbi 65 vjeç) dhe ata 

të cilët kanë sëmundje.

Si mjekohet koronavirusi?

Nuk ka ndonjë trajtim specifik për Covid-19 dhe infeksioni trajtohet duke 

lehtësuar simptomat. Rastet e lehta trajtohen në kushte shtëpiake duke 

konsumuar sasi të mëdha të lëngjeve, pushim dhe duke përdorur paraceta-

mol për të ulur temperaturën. Pacientët me simptoma të rënda mund të 

hospitalizohen.

Medikamentet ekzistuese antivirale dhe agjentët që veprojnë në mekaniz-

min e mbrojtjes së njeriut janë në fazën e testimit për trajtimin e pacientëve 

me Covid-19. Në muajt e fundit, janë bërë hulumtime klinike për trajtimin me 

medikamente kundër malarjes (Klorokinë dhe Hidroksiklorokinë), medika-

mente antivirale për infeksionin HIV (Remedizivir, Lopinavir) dhe agjentë të 

tjerë që ndikojnë në përgjigjen imune të njeriut.

Këshillohet të shmangni vetë-mjekimin pasi mund të shfaqen efekte të 

padëshiruara. Bisedoni me mjekun Tuaj për mënyrën më të mirë për të 

trajtuar simptomat e Covid-19. 

Kush rrezikohet më shumë nga Covid-19?

Të dhënat e deritanishme tregojnë se të moshuarit janë një kategori e 

rrezikuar, veçanërisht ata me probleme shëndetësore si sëmundje kronike e 

mushkërive, sëmundjet e zemrës, diabeti, dobësimi kronik i veshkave dhe 

pacientët me karcinom. 

Nëse keni karcinom, mund të keni një rrezik më të lartë të ndërlikimeve 

serioze nga Covid-19 nëse:

• pranoni kimioterapi ose keni pranuar kimioterapi në 3 muajt e fundit;

• pranoni radioterapi;

• keni bërë një transplant të palcës së kockave ose një transplant të 

qelizave amë në 6 muajt e fundit ose jeni ende duke pranuar barëra 

imunosupresive;

• jeni të sëmurë nga kanceri i gjakut dhe sistemit limfatik që dëmton 

imunitetin e trupit (mbrojtjen) dhe në rast se nuk jeni vendosur në 

terapi specifike.

Cilat janë masat parandaluese?

• Të lahen duart rregullisht me sapun për të paktën 20 sekonda ose të 

kalohen me dezinfektues me bazë alkooli, veçanërisht pasi të keni 

qenë në një vend publik!

• Shmangni kontaktin e afërt!

• Mbuloni gojën dhe hundën me një maskë fytyre, shall kur dilni jashtë!

• Mbuloni hundën dhe gojën kur kolliteni ose teshtini!

• Pastroni rregullisht sipërfaqet brenda dhe jashtë shtëpisë dhe 

dezinfektoni ato!

• Kujdesuni për shëndetin Tuaj çdo ditë!

Cilat janë simptomat e Covid-19?

• Ethe

• Kollitje

• Ndezje të fytit

• Vështirësi në frymëmarrje

• Dhimbje muskulore

• Lodhje

• Humbja e shijes dhe erë

• Simptomat nga sistemi i zorrëve (diarre)

Simptomat e Covid-19 ndryshojnë te personat të cilët mjekohen nga kanceri 

në raport me një popullatë të shëndetshme.

Në rast të paraqitjes së simptomave të Covid-19, izolohuni menjëherë dhe 

me këshillën e mjekut amë të fillohet me trajtimin e infeksionit viral. Trajtimi i 

kancerit do të vazhdojë pas shërimit të plotë nga Covid-19. 

Si do të ndikojë pandemia
Covid-19 në kujdesin tim për karcinom?

Prania në spitale gjatë pandemisë Covid-19 është ekspozim në rrezik për të 

marrë infeksionin. Që të qëndroni të sigurt dhe për të zvogëluar rrezikun e 

infektimit me Covid-19, trajtimet Tuaja mund të jenë të përshtatura. Me 

qëllim që të zvoglohet qëndrimi dhe konsultimet me mjekun Tuaj ose 

motrën medicinale në ambientet spitalore, mund të ofrohen konsultime 

telefonike ose video konsultime.

Analizat e gjakut mund të Ju bëhen në qendrën tuaj rajonale me qëllim të 

shmangjes së  kontaktit. Dhënja e recetave mund të prolongohet ose të 

zëvendësohet me një recetë elektronike për pranimin pa ndërprerrje të 

terapisë orale adjuvante për karcinomin.

Si do të ndikojë pandemia COVID-19 në
trajtimin e llojit tim specifik të karcinomit?

Gjatë kohës së pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

tretmanet e caktuara, te disa do të prolongohen trajtimet ose do të rricakto-

hen terminet për tretman. E gjithë kjo është me qëllim që të vlerësohet 

urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksionit me 

koronavirus.

Pacientë me prioritet të lartë:

• trajtimet vazhdojnë sipas caktimit  të terminit të paracaktuar.

Pacientë me prioritet gjysëm- të lartë:

• me video konsultim ose konsultim telefonik  dhe tretmanet kryhen në 

institucionet shëndetësore (onkologjike) rajonale.

Pacientë me përparësi të mesme: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

(onkologjike) rajonale ose të shtyhen për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen me telefon ose të 

shtyhen gjatë kohëzgjatjes së pandemisë.

Ndikimi i COVID-19 në menaxhimin
e efekteve anësore të trajtimit të karcinomit

Veçanërisht e rëndësishme është që ju të vazhdoni të raportoni efektet 

anësore nga anti-kancer terapitë tek mjeku Juaj ose infermierja e 

përcaktuar. Konsultimet zakonisht do të zëvendësohen me thirrje telefonike 

ose video konferencë, por do të keni mjaft kohë për të diskutuar për 

shqetësimet  dhe mënyrën e trajtimit të tyre.

Mjeku Juaj mund të marrë masa shtesë të kujdesit në këtë kohë dhe të 

minimizojë vizitat në spital lidhur me përballimin e efekteve të 

padëshiruara. Për shembull, Gjatë një rreziku shumë të ulët të paraqitjes së 

neutropenisë febrile (zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) dhe 

kur zakonisht nuk ju përshkruhet një ilaç-faktor i rritjes së qelizave të bardha 

të gjakut, mjeku Juaj mund t'ju përshkruajë këtë medikament për  të 

zvogëluar nevojën për shtrim urgjent në spital nëse jeni ekspozuar me 

koronavirus. Nëse zhvilloni ose keni simptoma të nautropenisë febrile 

(zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) kurse gjendja Juaj është 

stabile (vlerësimin për gjendejen e bën mjeku me anë të telefonit ose video 

konsultimit) mund t'ju shkruhen antibiotikë pa u kontrolluar. Nëse mjeku 

Juaj mendon se keni një rrezik të lartë të paraqitjes së anemisë (dobësim 

serioz i gjakut), do t'ju shkruajë një medikament me faktor 

eritropoetin-stimulues me qëllim të shmangies së transfuzionit të  gjakut në 

kushte spitalore.

Është e rëndësishme të theksohet se disa nga simptomat e Covid-19 janë të 

ngjashme me efektet e padëshiruara të tretmanit për karcinom, si për 

shembull, lodhje dhe rritje të temperaturës. Qëndroni në kontakt me 

mjekun Tuaj ose infermierin e përcaktuar tuaj dhe raportoni simptomat.

Si ndikon pandemia COVID-19 në kujdesin paliativ?

Në kohën e pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

realizimin e  kujdesit paliativ, disa do të prolongojnë trajtimin e tyre ose do të 

ricaktojnë terminet e tyre për shërim. E gjithë kjo është me qëllim që të 

vlerësohet urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksio-

nit me koronavirusin.

Pacientë me prioritet të lartë:

• tretmanet vazhdojnë sipas termineve të paracaktuara.

Pacientë me prioritet  mesatarish- të lartë: 

• përmes konsultimit video dhe telefonik dhe trajtimi kryhet në 

institucionet shëndetësore rajonale (onkologjike).

Pacientë me prioritet të mesëm: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të kryhen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

rajonale (onkologjike) ose të shtyhen  për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimi me mjekun Tuaj mund të jenë telefonike ose të shtyhen 

gjatë kohëzgjatjes së pandemisë. 

Përshtatje e kujdesit paliativ (qëllimet kryesore)
• Tretmani për të lehtësuar dëmet serioze të shkaktuara nga karcinomi, si 

dhe ndërlikimet serioze të rikrijuara nga karcinomi janë një përparësi 

kryesore për pacientët të cilët  vuajnë nga  kanceri;

• Megjithatë, disa nga simptomat trajtohen në mënyrë efektive përmes 

konsultave telefonike;

• Mundet të angazhohen shërbimet e kujdesit shtëpiak që ta pranoni 

kujdesin e duhur paliativ.

Prioritetizimi
Në rast të paraqitjes së një ndërlikimi serioz të karcinomit, duhet të ju 

sigurohet një vlerësim urgjent nga mjeku Juaj ose infermierja edhe atë në 

rast se keni:

• Kompresioni në palcën kurrizore

• Kockë e thyer

• Mbingarkesa e zorrëve

• Të përziera

• Të vjella

• Urinim i çregulluar që mund të çojë në retencion renal

• Gulçim

• Mpiksje gjaku

• Anemi serioze

• Trombocitopeni

• Paraqitja e asciteve

• Bllokimi në venën kava të sipërme

• Metastazat e trurit

• Delirium

Sugjerime praktike
• Siguroni barna të mjaftueshme për t'i përballuar simptomat e shkaktu-

ara nga karcinomi, veçanërish edhe barërat kundër dhimbjes.

• Kontaktoni rregullisht mjekun Tuaj ose infermierin të cilët do ti ndjekin 

simptomat dhe nëse është e nevojshme do të ndryshojë terapinë.

• Gjatë radioterapisë paliative, zvogëlohet numri i tretmaneve të përcak-

tuara me qëllim që të zvogëlohet qëndrimi në kushte spitalore.

• Në fazën e avancuar të sëmundjes malinje, rekomandohet trajtimi në 

kushte shtëpiake për të shmangur rrezikun e infeksionit.

• Në rast të rrjedhjeve pleurale ose asciteve te të cilët janë të nevojshme 

drenazhet e shpeshta, mund të ju aplikohet një kateter i përhershëm 

me çka do të zvogëlohen qëndrimet spitalore.

Ndikimi i Covid-19 në skriningun (zbulimi i hershëm i sëmundjes)
Terminet e paracaktuara për skrining sigurisht që do të shtyhen për në të 

ardhmen e afërt.

Ndikimi i Covid-19 në procedurat për diagnostikimin
dhe përcaktimin e fazës-stadiumit të karcinomit
Testimet për të përcaktuar fazën e karcinomit mund të shtyhen nëse rreziku i 

infeksionit me koronavirusin i tejkalon përfitimet që vijnë nga testimi. Kjo 

mund të përdoret në pacientët të cilët kanë shfaqur shenja të kancerit me 

një rrezik të ulët për përparim të shpejtë, siç janë gjetjet e vogla të dyshimta 

të mamografisë. Kjo do të diskutohet prej rasti në rast. Te disa pacientë, 

procedurat e përcaktimit të stadiumit mund të kufizohen në ato që janë më 

të rëndësishme për aplikimin e tretmanit.

Përshtatjet në planet e intervenimeve kirurgjikale
Në shumicën e vendeve, intervenimet kirurgjikale shtyhen gjatë pandemisë 

me Covid-19. Te pacientët me karcinom, rreziku i mundshëm i përparimit të 

sëmundjes pas një operacioni të vonuar duhet të matet në rraport me 

rrezikun e infektimit dhe komplikimeve serioze nga Covid-19.

Në disa situata, mjeku Juaj mund të rekomandojë terapi neo-adjuvante 

(terapi e dhënë para intervenimt kirurgjikal) si një zëvendësim për interveni-

min kirurgjikal të vonuar. Duhet të theksohet se neo-adjuvante është 

imunosupresive, domethënë çregullon mekanizmin imunitar të pacientëve, 

gjë që kërkon qëndrime më të shpeshta në institucione spitalore, me çka 

rritet rreziku për infektimin dhe zhvillimin e komplikimeve serioze nga 

infeksioni Covid-19. Prandaj, mjeku Juaj duhet të  ju tregojë për të gjitha 

mundësitë me qëllim që të zvogëlohet rreziku për infektim me koronavirus.

Adaptimi-përshtatja në kimioterapi
Vendimi për shtyrje, ndryshim ose ndërprerje të kimioterapisë Tuaj do të 

merret vetëm pasi të jetë peshuar dëmi i mundshëm që mund të rezultojë 

nga shtyerja ose ndalimi i kimioterapisë Tuaj kundrejt përfitimeve të 

mundshme të parandalimit të Covid-19. Vendimi klinik do të merret nga rasti 

në rasti, duke marrë parasysh rrezikun e përsëritjes së kancerit nëse kimioter-

apia shtyhet ose ndërpritet, nëse numri i cikleve të kimioterapisë tashmë ka 

përfunduar dhe sa mirë e përballoni tretmanin. 

Kimioterapia mund të aplikohet në çdo 2 deri në 3 javë në vend se një herë në 

javë. Ndonjëherë pacientët e pranojnë kimioterapinë edhe  në kushte shtëpie.

Kimioterapia intravenoze mund të zëvendësohet nga terapia orale (në 

formën e tabletave orale) me çka zvogëlohen vizitat e shpeshta në spital.

Nëse vazhdoni të merrni kimioterapi, mjeku Juaj mund të rekomandojë 

përdorimin e faktorit profilaktik të rritjes për të përforcuar sistemin imunitar, 

si dhe të shkruaj antibiotikë për të zvogëluar rrezikun e komplikimeve serioze 

nga Covid-19.

Adaptimi në radioterapi
Nëse keni një tumor që përparon me shpejtësi dhe që mund të shërohet, 

rreziku i radioterapisë së vonuar mund të tejkalojë rrezikun e ndërlikimeve 

nga Covid-19. Prandaj, tretmani Juaj mund të vazhdojë me radioterapi. 

Në mënyrë që të zvogëlohet numri i vizitave në spital, rekomandohet që 

doza totale e radioterapisë të jepet në një periudhë më të shkurtër kohore 

krahasuar me radioterapinë standarde.

Nëse jeni duke marrë radioterapi për të kontrolluar simptomat, atëherë vizitat 

në institucionet spitalore do të shtyhen dhe mund të diskutohet për format 

tjera të tretmanit.

Përshtatja në terapinë endokrine
Terapia endokrine nuk bën çregullime në sistemin imunitar dhe nuk rrit 

rrezikun e komplikimeve serioze nga Covid-19. Gjatë kohës së pandemisë 

ëdhtë e sigurtë të vazhdohet me terapinë hormonale.

Kur terapia hormonale jepet në formë të injeksioni, mjeku Juaj mund të 

ndryshojë orarin e pranimit të terapisë hormonale. Për shembull, nëse merrni 

injeksione çdo 3 muaj, këto injeksione mund t’i merrni çdo 6 muaj në 

konsultim me mjekun Tuaj.

Përshtatja në imunoterapinë
Nëse jeni duke pranuar imunoterapi, mjeku Juaj mund të përshtasë orarin e 

tretmanit për të ulur frekuencën e vizitave në spital. E rëndësishme është të 

theksohet se imunoterapitë mund të shkaktojnë efekte serioze të padëshi-

ruara të lidhura me imunitetin. Çdo ndryshim në terapinë Tuaj do të bëhet 

pas një vlerësimi dhe diskutimi individual me mjekun Tuaj.

Adaptimi në transplantin e qelizave amë
Nëse keni një rrezik të lartë nga komplikimet serioze nga Covid-19, mjeku 

Juaj mund të rekomandojë shtyrjen e transplantimit të planifikuar të qelizave 

amë, veçanërisht nëse karcinomi Juaj kontrollohet mirë me tretmane të tjera. 

Aktualisht nuk ka asnjë provë që koronavirusi i ri transmetohet përmes 

transfuzionit të gjakut, por në disa sfera dhuruesit e mundshëm të qelizave 

amë mund të testohen për Covid-19 para mbledhjes së qelizave amë. 

Përshkak infeksionit me Covid-19 mund të rezultojnë më pak donator të 

qelizave amë. Në këto raste, qelizat amë do të qëndrojn të ngrira.
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Në kohën e pandemisë me  virusin Covid-19, pacientët me malinjitet janë 

kategoria më e  rrezikuar dhe më e frikësuar. Qasja e informacionit në lidhje 

me virusin dhe mënyrën se si mund të ndikojë tek pacientët me malinjitet 

është jashtëzakonisht e rëndësishme. Rekomandimet nga autoritetet shën-

detësore duhet të respektohen në mënyrë që të shmanget infektimi me 

koronavirus. Ky udhëzues është i pregaditur që t'ju ndihmojë Juve, ashtu dhe 

miqëve, familjes dhe kujdestarëve Tuaj, mirë të kuptojnë ndikimin e pande-

misë Covid-19 në tretmanin Tuaj për karcinomin. Ky udhëzues përmban 

informacion në lidhje me Covid-19, simptomat dhe masat që mund ti 

ndëmerrni për të zvogëluar rrezikun e infektimit. Për të qëndruar të sigurt 

gjatë pandemisë së koronavirusit, mësoni rreth ndryshimeve të mundshme 

në trajtimin dhe kontrollet mjekësore.

Informacionet në lidhje me Covid-19 gjithnjë po zhvillohen dhe udhëzimet e 

dhëna këtu do të azhurnohen rregullisht.

Secili vend ka një qasje të ndryshme deri te pacientët e tij dhe udhëzime të 

ndryshme në lidhje me trajtimin e pacientëve me karcinom. Prandaj, 

qëndroni në kontakt me mjekun ose infermierin Tuaj që eshtë i përfshirë në 

trajtimin Tuaj.

Çfarë është koronavirusi?

Covid-19 është shkurtesa për ,,sëmundjen e Coronavirusit 2019“. Ajo është 

sëmundje e shkaktuar nga një koronavirus i ri, që përhapet shpejt, i quajtur 

SARS-KoV-2.

Koronavirusët janë një familje virusesh që shkaktojnë sëmundje te gjitarët 

dhe zogjtë, por gjithashtu shkaktojnë sëmundje edhe te njerëzit. Në Dhjetor 

2019, rastet e para njerëzore të Covid-19 të shkaktuara nga SARS-KoV-2 u 

raportuan në Wuhan, Kinë.

Koronavirusët shkaktojnë infeksione të traktit respirator te njerëzit. Koronavirusi 

i ri (SARS-KoV-2) po përhapet me shpejtësi në të gjithë botën dhe si rezultat i 

kësaj sëmundja, Covid-19, mund të shkaktojë infeksione serioze dhe të 

rrezikshme për jetën, veçanërisht tek të moshuarit (p.sh. mbi 65 vjeç) dhe ata 

të cilët kanë sëmundje.

Si mjekohet koronavirusi?

Nuk ka ndonjë trajtim specifik për Covid-19 dhe infeksioni trajtohet duke 

lehtësuar simptomat. Rastet e lehta trajtohen në kushte shtëpiake duke 

konsumuar sasi të mëdha të lëngjeve, pushim dhe duke përdorur paraceta-

mol për të ulur temperaturën. Pacientët me simptoma të rënda mund të 

hospitalizohen.

Medikamentet ekzistuese antivirale dhe agjentët që veprojnë në mekaniz-

min e mbrojtjes së njeriut janë në fazën e testimit për trajtimin e pacientëve 

me Covid-19. Në muajt e fundit, janë bërë hulumtime klinike për trajtimin me 

medikamente kundër malarjes (Klorokinë dhe Hidroksiklorokinë), medika-

mente antivirale për infeksionin HIV (Remedizivir, Lopinavir) dhe agjentë të 

tjerë që ndikojnë në përgjigjen imune të njeriut.

Këshillohet të shmangni vetë-mjekimin pasi mund të shfaqen efekte të 

padëshiruara. Bisedoni me mjekun Tuaj për mënyrën më të mirë për të 

trajtuar simptomat e Covid-19. 

Kush rrezikohet më shumë nga Covid-19?

Të dhënat e deritanishme tregojnë se të moshuarit janë një kategori e 

rrezikuar, veçanërisht ata me probleme shëndetësore si sëmundje kronike e 

mushkërive, sëmundjet e zemrës, diabeti, dobësimi kronik i veshkave dhe 

pacientët me karcinom. 

Nëse keni karcinom, mund të keni një rrezik më të lartë të ndërlikimeve 

serioze nga Covid-19 nëse:

• pranoni kimioterapi ose keni pranuar kimioterapi në 3 muajt e fundit;

• pranoni radioterapi;

• keni bërë një transplant të palcës së kockave ose një transplant të 

qelizave amë në 6 muajt e fundit ose jeni ende duke pranuar barëra 

imunosupresive;

• jeni të sëmurë nga kanceri i gjakut dhe sistemit limfatik që dëmton 

imunitetin e trupit (mbrojtjen) dhe në rast se nuk jeni vendosur në 

terapi specifike.

Cilat janë masat parandaluese?

• Të lahen duart rregullisht me sapun për të paktën 20 sekonda ose të 

kalohen me dezinfektues me bazë alkooli, veçanërisht pasi të keni 

qenë në një vend publik!

• Shmangni kontaktin e afërt!

• Mbuloni gojën dhe hundën me një maskë fytyre, shall kur dilni jashtë!

• Mbuloni hundën dhe gojën kur kolliteni ose teshtini!

• Pastroni rregullisht sipërfaqet brenda dhe jashtë shtëpisë dhe 

dezinfektoni ato!

• Kujdesuni për shëndetin Tuaj çdo ditë!

Cilat janë simptomat e Covid-19?

• Ethe

• Kollitje

• Ndezje të fytit

• Vështirësi në frymëmarrje

• Dhimbje muskulore

• Lodhje

• Humbja e shijes dhe erë

• Simptomat nga sistemi i zorrëve (diarre)

Simptomat e Covid-19 ndryshojnë te personat të cilët mjekohen nga kanceri 

në raport me një popullatë të shëndetshme.

Në rast të paraqitjes së simptomave të Covid-19, izolohuni menjëherë dhe 

me këshillën e mjekut amë të fillohet me trajtimin e infeksionit viral. Trajtimi i 

kancerit do të vazhdojë pas shërimit të plotë nga Covid-19. 

Si do të ndikojë pandemia
Covid-19 në kujdesin tim për karcinom?

Prania në spitale gjatë pandemisë Covid-19 është ekspozim në rrezik për të 

marrë infeksionin. Që të qëndroni të sigurt dhe për të zvogëluar rrezikun e 

infektimit me Covid-19, trajtimet Tuaja mund të jenë të përshtatura. Me 

qëllim që të zvoglohet qëndrimi dhe konsultimet me mjekun Tuaj ose 

motrën medicinale në ambientet spitalore, mund të ofrohen konsultime 

telefonike ose video konsultime.

Analizat e gjakut mund të Ju bëhen në qendrën tuaj rajonale me qëllim të 

shmangjes së  kontaktit. Dhënja e recetave mund të prolongohet ose të 

zëvendësohet me një recetë elektronike për pranimin pa ndërprerrje të 

terapisë orale adjuvante për karcinomin.

Si do të ndikojë pandemia COVID-19 në
trajtimin e llojit tim specifik të karcinomit?

Gjatë kohës së pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

tretmanet e caktuara, te disa do të prolongohen trajtimet ose do të rricakto-

hen terminet për tretman. E gjithë kjo është me qëllim që të vlerësohet 

urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksionit me 

koronavirus.

Pacientë me prioritet të lartë:

• trajtimet vazhdojnë sipas caktimit  të terminit të paracaktuar.

Pacientë me prioritet gjysëm- të lartë:

• me video konsultim ose konsultim telefonik  dhe tretmanet kryhen në 

institucionet shëndetësore (onkologjike) rajonale.

Pacientë me përparësi të mesme: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

(onkologjike) rajonale ose të shtyhen për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen me telefon ose të 

shtyhen gjatë kohëzgjatjes së pandemisë.

Ndikimi i COVID-19 në menaxhimin
e efekteve anësore të trajtimit të karcinomit

Veçanërisht e rëndësishme është që ju të vazhdoni të raportoni efektet 

anësore nga anti-kancer terapitë tek mjeku Juaj ose infermierja e 

përcaktuar. Konsultimet zakonisht do të zëvendësohen me thirrje telefonike 

ose video konferencë, por do të keni mjaft kohë për të diskutuar për 

shqetësimet  dhe mënyrën e trajtimit të tyre.

Mjeku Juaj mund të marrë masa shtesë të kujdesit në këtë kohë dhe të 

minimizojë vizitat në spital lidhur me përballimin e efekteve të 

padëshiruara. Për shembull, Gjatë një rreziku shumë të ulët të paraqitjes së 

neutropenisë febrile (zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) dhe 

kur zakonisht nuk ju përshkruhet një ilaç-faktor i rritjes së qelizave të bardha 

të gjakut, mjeku Juaj mund t'ju përshkruajë këtë medikament për  të 

zvogëluar nevojën për shtrim urgjent në spital nëse jeni ekspozuar me 

koronavirus. Nëse zhvilloni ose keni simptoma të nautropenisë febrile 

(zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) kurse gjendja Juaj është 

stabile (vlerësimin për gjendejen e bën mjeku me anë të telefonit ose video 

konsultimit) mund t'ju shkruhen antibiotikë pa u kontrolluar. Nëse mjeku 

Juaj mendon se keni një rrezik të lartë të paraqitjes së anemisë (dobësim 

serioz i gjakut), do t'ju shkruajë një medikament me faktor 

eritropoetin-stimulues me qëllim të shmangies së transfuzionit të  gjakut në 

kushte spitalore.

Është e rëndësishme të theksohet se disa nga simptomat e Covid-19 janë të 

ngjashme me efektet e padëshiruara të tretmanit për karcinom, si për 

shembull, lodhje dhe rritje të temperaturës. Qëndroni në kontakt me 

mjekun Tuaj ose infermierin e përcaktuar tuaj dhe raportoni simptomat.

Si ndikon pandemia COVID-19 në kujdesin paliativ?

Në kohën e pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

realizimin e  kujdesit paliativ, disa do të prolongojnë trajtimin e tyre ose do të 

ricaktojnë terminet e tyre për shërim. E gjithë kjo është me qëllim që të 

vlerësohet urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksio-

nit me koronavirusin.

Pacientë me prioritet të lartë:

• tretmanet vazhdojnë sipas termineve të paracaktuara.

Pacientë me prioritet  mesatarish- të lartë: 

• përmes konsultimit video dhe telefonik dhe trajtimi kryhet në 

institucionet shëndetësore rajonale (onkologjike).

Pacientë me prioritet të mesëm: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të kryhen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

rajonale (onkologjike) ose të shtyhen  për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimi me mjekun Tuaj mund të jenë telefonike ose të shtyhen 

gjatë kohëzgjatjes së pandemisë. 

Përshtatje e kujdesit paliativ (qëllimet kryesore)
• Tretmani për të lehtësuar dëmet serioze të shkaktuara nga karcinomi, si 

dhe ndërlikimet serioze të rikrijuara nga karcinomi janë një përparësi 

kryesore për pacientët të cilët  vuajnë nga  kanceri;

• Megjithatë, disa nga simptomat trajtohen në mënyrë efektive përmes 

konsultave telefonike;

• Mundet të angazhohen shërbimet e kujdesit shtëpiak që ta pranoni 

kujdesin e duhur paliativ.

Prioritetizimi
Në rast të paraqitjes së një ndërlikimi serioz të karcinomit, duhet të ju 

sigurohet një vlerësim urgjent nga mjeku Juaj ose infermierja edhe atë në 

rast se keni:

• Kompresioni në palcën kurrizore

• Kockë e thyer

• Mbingarkesa e zorrëve

• Të përziera

• Të vjella

• Urinim i çregulluar që mund të çojë në retencion renal

• Gulçim

• Mpiksje gjaku

• Anemi serioze

• Trombocitopeni

• Paraqitja e asciteve

• Bllokimi në venën kava të sipërme

• Metastazat e trurit

• Delirium

Sugjerime praktike
• Siguroni barna të mjaftueshme për t'i përballuar simptomat e shkaktu-

ara nga karcinomi, veçanërish edhe barërat kundër dhimbjes.

• Kontaktoni rregullisht mjekun Tuaj ose infermierin të cilët do ti ndjekin 

simptomat dhe nëse është e nevojshme do të ndryshojë terapinë.

• Gjatë radioterapisë paliative, zvogëlohet numri i tretmaneve të përcak-

tuara me qëllim që të zvogëlohet qëndrimi në kushte spitalore.

• Në fazën e avancuar të sëmundjes malinje, rekomandohet trajtimi në 

kushte shtëpiake për të shmangur rrezikun e infeksionit.

• Në rast të rrjedhjeve pleurale ose asciteve te të cilët janë të nevojshme 

drenazhet e shpeshta, mund të ju aplikohet një kateter i përhershëm 

me çka do të zvogëlohen qëndrimet spitalore.

Ndikimi i Covid-19 në skriningun (zbulimi i hershëm i sëmundjes)
Terminet e paracaktuara për skrining sigurisht që do të shtyhen për në të 

ardhmen e afërt.

Ndikimi i Covid-19 në procedurat për diagnostikimin
dhe përcaktimin e fazës-stadiumit të karcinomit
Testimet për të përcaktuar fazën e karcinomit mund të shtyhen nëse rreziku i 

infeksionit me koronavirusin i tejkalon përfitimet që vijnë nga testimi. Kjo 

mund të përdoret në pacientët të cilët kanë shfaqur shenja të kancerit me 

një rrezik të ulët për përparim të shpejtë, siç janë gjetjet e vogla të dyshimta 

të mamografisë. Kjo do të diskutohet prej rasti në rast. Te disa pacientë, 

procedurat e përcaktimit të stadiumit mund të kufizohen në ato që janë më 

të rëndësishme për aplikimin e tretmanit.

Përshtatjet në planet e intervenimeve kirurgjikale
Në shumicën e vendeve, intervenimet kirurgjikale shtyhen gjatë pandemisë 

me Covid-19. Te pacientët me karcinom, rreziku i mundshëm i përparimit të 

sëmundjes pas një operacioni të vonuar duhet të matet në rraport me 

rrezikun e infektimit dhe komplikimeve serioze nga Covid-19.

Në disa situata, mjeku Juaj mund të rekomandojë terapi neo-adjuvante 

(terapi e dhënë para intervenimt kirurgjikal) si një zëvendësim për interveni-

min kirurgjikal të vonuar. Duhet të theksohet se neo-adjuvante është 

imunosupresive, domethënë çregullon mekanizmin imunitar të pacientëve, 

gjë që kërkon qëndrime më të shpeshta në institucione spitalore, me çka 

rritet rreziku për infektimin dhe zhvillimin e komplikimeve serioze nga 

infeksioni Covid-19. Prandaj, mjeku Juaj duhet të  ju tregojë për të gjitha 

mundësitë me qëllim që të zvogëlohet rreziku për infektim me koronavirus.

Adaptimi-përshtatja në kimioterapi
Vendimi për shtyrje, ndryshim ose ndërprerje të kimioterapisë Tuaj do të 

merret vetëm pasi të jetë peshuar dëmi i mundshëm që mund të rezultojë 

nga shtyerja ose ndalimi i kimioterapisë Tuaj kundrejt përfitimeve të 

mundshme të parandalimit të Covid-19. Vendimi klinik do të merret nga rasti 

në rasti, duke marrë parasysh rrezikun e përsëritjes së kancerit nëse kimioter-

apia shtyhet ose ndërpritet, nëse numri i cikleve të kimioterapisë tashmë ka 

përfunduar dhe sa mirë e përballoni tretmanin. 

Kimioterapia mund të aplikohet në çdo 2 deri në 3 javë në vend se një herë në 

javë. Ndonjëherë pacientët e pranojnë kimioterapinë edhe  në kushte shtëpie.

Kimioterapia intravenoze mund të zëvendësohet nga terapia orale (në 

formën e tabletave orale) me çka zvogëlohen vizitat e shpeshta në spital.

Nëse vazhdoni të merrni kimioterapi, mjeku Juaj mund të rekomandojë 

përdorimin e faktorit profilaktik të rritjes për të përforcuar sistemin imunitar, 

si dhe të shkruaj antibiotikë për të zvogëluar rrezikun e komplikimeve serioze 

nga Covid-19.

Adaptimi në radioterapi
Nëse keni një tumor që përparon me shpejtësi dhe që mund të shërohet, 

rreziku i radioterapisë së vonuar mund të tejkalojë rrezikun e ndërlikimeve 

nga Covid-19. Prandaj, tretmani Juaj mund të vazhdojë me radioterapi. 

Në mënyrë që të zvogëlohet numri i vizitave në spital, rekomandohet që 

doza totale e radioterapisë të jepet në një periudhë më të shkurtër kohore 

krahasuar me radioterapinë standarde.

Nëse jeni duke marrë radioterapi për të kontrolluar simptomat, atëherë vizitat 

në institucionet spitalore do të shtyhen dhe mund të diskutohet për format 

tjera të tretmanit.

Përshtatja në terapinë endokrine
Terapia endokrine nuk bën çregullime në sistemin imunitar dhe nuk rrit 

rrezikun e komplikimeve serioze nga Covid-19. Gjatë kohës së pandemisë 

ëdhtë e sigurtë të vazhdohet me terapinë hormonale.

Kur terapia hormonale jepet në formë të injeksioni, mjeku Juaj mund të 

ndryshojë orarin e pranimit të terapisë hormonale. Për shembull, nëse merrni 

injeksione çdo 3 muaj, këto injeksione mund t’i merrni çdo 6 muaj në 

konsultim me mjekun Tuaj.

Përshtatja në imunoterapinë
Nëse jeni duke pranuar imunoterapi, mjeku Juaj mund të përshtasë orarin e 

tretmanit për të ulur frekuencën e vizitave në spital. E rëndësishme është të 

theksohet se imunoterapitë mund të shkaktojnë efekte serioze të padëshi-

ruara të lidhura me imunitetin. Çdo ndryshim në terapinë Tuaj do të bëhet 

pas një vlerësimi dhe diskutimi individual me mjekun Tuaj.

Adaptimi në transplantin e qelizave amë
Nëse keni një rrezik të lartë nga komplikimet serioze nga Covid-19, mjeku 

Juaj mund të rekomandojë shtyrjen e transplantimit të planifikuar të qelizave 

amë, veçanërisht nëse karcinomi Juaj kontrollohet mirë me tretmane të tjera. 

Aktualisht nuk ka asnjë provë që koronavirusi i ri transmetohet përmes 

transfuzionit të gjakut, por në disa sfera dhuruesit e mundshëm të qelizave 

amë mund të testohen për Covid-19 para mbledhjes së qelizave amë. 

Përshkak infeksionit me Covid-19 mund të rezultojnë më pak donator të 

qelizave amë. Në këto raste, qelizat amë do të qëndrojn të ngrira.
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Në kohën e pandemisë me  virusin Covid-19, pacientët me malinjitet janë 

kategoria më e  rrezikuar dhe më e frikësuar. Qasja e informacionit në lidhje 

me virusin dhe mënyrën se si mund të ndikojë tek pacientët me malinjitet 

është jashtëzakonisht e rëndësishme. Rekomandimet nga autoritetet shën-

detësore duhet të respektohen në mënyrë që të shmanget infektimi me 

koronavirus. Ky udhëzues është i pregaditur që t'ju ndihmojë Juve, ashtu dhe 

miqëve, familjes dhe kujdestarëve Tuaj, mirë të kuptojnë ndikimin e pande-

misë Covid-19 në tretmanin Tuaj për karcinomin. Ky udhëzues përmban 

informacion në lidhje me Covid-19, simptomat dhe masat që mund ti 

ndëmerrni për të zvogëluar rrezikun e infektimit. Për të qëndruar të sigurt 

gjatë pandemisë së koronavirusit, mësoni rreth ndryshimeve të mundshme 

në trajtimin dhe kontrollet mjekësore.

Informacionet në lidhje me Covid-19 gjithnjë po zhvillohen dhe udhëzimet e 

dhëna këtu do të azhurnohen rregullisht.

Secili vend ka një qasje të ndryshme deri te pacientët e tij dhe udhëzime të 

ndryshme në lidhje me trajtimin e pacientëve me karcinom. Prandaj, 

qëndroni në kontakt me mjekun ose infermierin Tuaj që eshtë i përfshirë në 

trajtimin Tuaj.

Çfarë është koronavirusi?

Covid-19 është shkurtesa për ,,sëmundjen e Coronavirusit 2019“. Ajo është 

sëmundje e shkaktuar nga një koronavirus i ri, që përhapet shpejt, i quajtur 

SARS-KoV-2.

Koronavirusët janë një familje virusesh që shkaktojnë sëmundje te gjitarët 

dhe zogjtë, por gjithashtu shkaktojnë sëmundje edhe te njerëzit. Në Dhjetor 

2019, rastet e para njerëzore të Covid-19 të shkaktuara nga SARS-KoV-2 u 

raportuan në Wuhan, Kinë.

Koronavirusët shkaktojnë infeksione të traktit respirator te njerëzit. Koronavirusi 

i ri (SARS-KoV-2) po përhapet me shpejtësi në të gjithë botën dhe si rezultat i 

kësaj sëmundja, Covid-19, mund të shkaktojë infeksione serioze dhe të 

rrezikshme për jetën, veçanërisht tek të moshuarit (p.sh. mbi 65 vjeç) dhe ata 

të cilët kanë sëmundje.

Si mjekohet koronavirusi?

Nuk ka ndonjë trajtim specifik për Covid-19 dhe infeksioni trajtohet duke 

lehtësuar simptomat. Rastet e lehta trajtohen në kushte shtëpiake duke 

konsumuar sasi të mëdha të lëngjeve, pushim dhe duke përdorur paraceta-

mol për të ulur temperaturën. Pacientët me simptoma të rënda mund të 

hospitalizohen.

Medikamentet ekzistuese antivirale dhe agjentët që veprojnë në mekaniz-

min e mbrojtjes së njeriut janë në fazën e testimit për trajtimin e pacientëve 

me Covid-19. Në muajt e fundit, janë bërë hulumtime klinike për trajtimin me 

medikamente kundër malarjes (Klorokinë dhe Hidroksiklorokinë), medika-

mente antivirale për infeksionin HIV (Remedizivir, Lopinavir) dhe agjentë të 

tjerë që ndikojnë në përgjigjen imune të njeriut.

Këshillohet të shmangni vetë-mjekimin pasi mund të shfaqen efekte të 

padëshiruara. Bisedoni me mjekun Tuaj për mënyrën më të mirë për të 

trajtuar simptomat e Covid-19. 

Kush rrezikohet më shumë nga Covid-19?

Të dhënat e deritanishme tregojnë se të moshuarit janë një kategori e 

rrezikuar, veçanërisht ata me probleme shëndetësore si sëmundje kronike e 

mushkërive, sëmundjet e zemrës, diabeti, dobësimi kronik i veshkave dhe 

pacientët me karcinom. 

Nëse keni karcinom, mund të keni një rrezik më të lartë të ndërlikimeve 

serioze nga Covid-19 nëse:

• pranoni kimioterapi ose keni pranuar kimioterapi në 3 muajt e fundit;

• pranoni radioterapi;

• keni bërë një transplant të palcës së kockave ose një transplant të 

qelizave amë në 6 muajt e fundit ose jeni ende duke pranuar barëra 

imunosupresive;

• jeni të sëmurë nga kanceri i gjakut dhe sistemit limfatik që dëmton 

imunitetin e trupit (mbrojtjen) dhe në rast se nuk jeni vendosur në 

terapi specifike.

Cilat janë masat parandaluese?

• Të lahen duart rregullisht me sapun për të paktën 20 sekonda ose të 

kalohen me dezinfektues me bazë alkooli, veçanërisht pasi të keni 

qenë në një vend publik!

• Shmangni kontaktin e afërt!

• Mbuloni gojën dhe hundën me një maskë fytyre, shall kur dilni jashtë!

• Mbuloni hundën dhe gojën kur kolliteni ose teshtini!

• Pastroni rregullisht sipërfaqet brenda dhe jashtë shtëpisë dhe 

dezinfektoni ato!

• Kujdesuni për shëndetin Tuaj çdo ditë!

Cilat janë simptomat e Covid-19?

• Ethe

• Kollitje

• Ndezje të fytit

• Vështirësi në frymëmarrje

• Dhimbje muskulore

• Lodhje

• Humbja e shijes dhe erë

• Simptomat nga sistemi i zorrëve (diarre)

Simptomat e Covid-19 ndryshojnë te personat të cilët mjekohen nga kanceri 

në raport me një popullatë të shëndetshme.

Në rast të paraqitjes së simptomave të Covid-19, izolohuni menjëherë dhe 

me këshillën e mjekut amë të fillohet me trajtimin e infeksionit viral. Trajtimi i 

kancerit do të vazhdojë pas shërimit të plotë nga Covid-19. 

Si do të ndikojë pandemia
Covid-19 në kujdesin tim për karcinom?

Prania në spitale gjatë pandemisë Covid-19 është ekspozim në rrezik për të 

marrë infeksionin. Që të qëndroni të sigurt dhe për të zvogëluar rrezikun e 

infektimit me Covid-19, trajtimet Tuaja mund të jenë të përshtatura. Me 

qëllim që të zvoglohet qëndrimi dhe konsultimet me mjekun Tuaj ose 

motrën medicinale në ambientet spitalore, mund të ofrohen konsultime 

telefonike ose video konsultime.

Analizat e gjakut mund të Ju bëhen në qendrën tuaj rajonale me qëllim të 

shmangjes së  kontaktit. Dhënja e recetave mund të prolongohet ose të 

zëvendësohet me një recetë elektronike për pranimin pa ndërprerrje të 

terapisë orale adjuvante për karcinomin.

Si do të ndikojë pandemia COVID-19 në
trajtimin e llojit tim specifik të karcinomit?

Gjatë kohës së pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

tretmanet e caktuara, te disa do të prolongohen trajtimet ose do të rricakto-

hen terminet për tretman. E gjithë kjo është me qëllim që të vlerësohet 

urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksionit me 

koronavirus.

Pacientë me prioritet të lartë:

• trajtimet vazhdojnë sipas caktimit  të terminit të paracaktuar.

Pacientë me prioritet gjysëm- të lartë:

• me video konsultim ose konsultim telefonik  dhe tretmanet kryhen në 

institucionet shëndetësore (onkologjike) rajonale.

Pacientë me përparësi të mesme: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

(onkologjike) rajonale ose të shtyhen për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen me telefon ose të 

shtyhen gjatë kohëzgjatjes së pandemisë.

Ndikimi i COVID-19 në menaxhimin
e efekteve anësore të trajtimit të karcinomit

Veçanërisht e rëndësishme është që ju të vazhdoni të raportoni efektet 

anësore nga anti-kancer terapitë tek mjeku Juaj ose infermierja e 

përcaktuar. Konsultimet zakonisht do të zëvendësohen me thirrje telefonike 

ose video konferencë, por do të keni mjaft kohë për të diskutuar për 

shqetësimet  dhe mënyrën e trajtimit të tyre.

Mjeku Juaj mund të marrë masa shtesë të kujdesit në këtë kohë dhe të 

minimizojë vizitat në spital lidhur me përballimin e efekteve të 

padëshiruara. Për shembull, Gjatë një rreziku shumë të ulët të paraqitjes së 

neutropenisë febrile (zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) dhe 

kur zakonisht nuk ju përshkruhet një ilaç-faktor i rritjes së qelizave të bardha 

të gjakut, mjeku Juaj mund t'ju përshkruajë këtë medikament për  të 

zvogëluar nevojën për shtrim urgjent në spital nëse jeni ekspozuar me 

koronavirus. Nëse zhvilloni ose keni simptoma të nautropenisë febrile 

(zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) kurse gjendja Juaj është 

stabile (vlerësimin për gjendejen e bën mjeku me anë të telefonit ose video 

konsultimit) mund t'ju shkruhen antibiotikë pa u kontrolluar. Nëse mjeku 

Juaj mendon se keni një rrezik të lartë të paraqitjes së anemisë (dobësim 

serioz i gjakut), do t'ju shkruajë një medikament me faktor 

eritropoetin-stimulues me qëllim të shmangies së transfuzionit të  gjakut në 

kushte spitalore.

Është e rëndësishme të theksohet se disa nga simptomat e Covid-19 janë të 

ngjashme me efektet e padëshiruara të tretmanit për karcinom, si për 

shembull, lodhje dhe rritje të temperaturës. Qëndroni në kontakt me 

mjekun Tuaj ose infermierin e përcaktuar tuaj dhe raportoni simptomat.

Si ndikon pandemia COVID-19 në kujdesin paliativ?

Në kohën e pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

realizimin e  kujdesit paliativ, disa do të prolongojnë trajtimin e tyre ose do të 

ricaktojnë terminet e tyre për shërim. E gjithë kjo është me qëllim që të 

vlerësohet urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksio-

nit me koronavirusin.

Pacientë me prioritet të lartë:

• tretmanet vazhdojnë sipas termineve të paracaktuara.

Pacientë me prioritet  mesatarish- të lartë: 

• përmes konsultimit video dhe telefonik dhe trajtimi kryhet në 

institucionet shëndetësore rajonale (onkologjike).

Pacientë me prioritet të mesëm: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të kryhen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

rajonale (onkologjike) ose të shtyhen  për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimi me mjekun Tuaj mund të jenë telefonike ose të shtyhen 

gjatë kohëzgjatjes së pandemisë. 

Përshtatje e kujdesit paliativ (qëllimet kryesore)
• Tretmani për të lehtësuar dëmet serioze të shkaktuara nga karcinomi, si 

dhe ndërlikimet serioze të rikrijuara nga karcinomi janë një përparësi 

kryesore për pacientët të cilët  vuajnë nga  kanceri;

• Megjithatë, disa nga simptomat trajtohen në mënyrë efektive përmes 

konsultave telefonike;

• Mundet të angazhohen shërbimet e kujdesit shtëpiak që ta pranoni 

kujdesin e duhur paliativ.

Prioritetizimi
Në rast të paraqitjes së një ndërlikimi serioz të karcinomit, duhet të ju 

sigurohet një vlerësim urgjent nga mjeku Juaj ose infermierja edhe atë në 

rast se keni:

• Kompresioni në palcën kurrizore

• Kockë e thyer

• Mbingarkesa e zorrëve

• Të përziera

• Të vjella

• Urinim i çregulluar që mund të çojë në retencion renal

• Gulçim

• Mpiksje gjaku

• Anemi serioze

• Trombocitopeni

• Paraqitja e asciteve

• Bllokimi në venën kava të sipërme

• Metastazat e trurit

• Delirium

Sugjerime praktike
• Siguroni barna të mjaftueshme për t'i përballuar simptomat e shkaktu-

ara nga karcinomi, veçanërish edhe barërat kundër dhimbjes.

• Kontaktoni rregullisht mjekun Tuaj ose infermierin të cilët do ti ndjekin 

simptomat dhe nëse është e nevojshme do të ndryshojë terapinë.

• Gjatë radioterapisë paliative, zvogëlohet numri i tretmaneve të përcak-

tuara me qëllim që të zvogëlohet qëndrimi në kushte spitalore.

• Në fazën e avancuar të sëmundjes malinje, rekomandohet trajtimi në 

kushte shtëpiake për të shmangur rrezikun e infeksionit.

• Në rast të rrjedhjeve pleurale ose asciteve te të cilët janë të nevojshme 

drenazhet e shpeshta, mund të ju aplikohet një kateter i përhershëm 

me çka do të zvogëlohen qëndrimet spitalore.

Ndikimi i Covid-19 në skriningun (zbulimi i hershëm i sëmundjes)
Terminet e paracaktuara për skrining sigurisht që do të shtyhen për në të 

ardhmen e afërt.

Ndikimi i Covid-19 në procedurat për diagnostikimin
dhe përcaktimin e fazës-stadiumit të karcinomit
Testimet për të përcaktuar fazën e karcinomit mund të shtyhen nëse rreziku i 

infeksionit me koronavirusin i tejkalon përfitimet që vijnë nga testimi. Kjo 

mund të përdoret në pacientët të cilët kanë shfaqur shenja të kancerit me 

një rrezik të ulët për përparim të shpejtë, siç janë gjetjet e vogla të dyshimta 

të mamografisë. Kjo do të diskutohet prej rasti në rast. Te disa pacientë, 

procedurat e përcaktimit të stadiumit mund të kufizohen në ato që janë më 

të rëndësishme për aplikimin e tretmanit.

Përshtatjet në planet e intervenimeve kirurgjikale
Në shumicën e vendeve, intervenimet kirurgjikale shtyhen gjatë pandemisë 

me Covid-19. Te pacientët me karcinom, rreziku i mundshëm i përparimit të 

sëmundjes pas një operacioni të vonuar duhet të matet në rraport me 

rrezikun e infektimit dhe komplikimeve serioze nga Covid-19.

Në disa situata, mjeku Juaj mund të rekomandojë terapi neo-adjuvante 

(terapi e dhënë para intervenimt kirurgjikal) si një zëvendësim për interveni-

min kirurgjikal të vonuar. Duhet të theksohet se neo-adjuvante është 

imunosupresive, domethënë çregullon mekanizmin imunitar të pacientëve, 

gjë që kërkon qëndrime më të shpeshta në institucione spitalore, me çka 

rritet rreziku për infektimin dhe zhvillimin e komplikimeve serioze nga 

infeksioni Covid-19. Prandaj, mjeku Juaj duhet të  ju tregojë për të gjitha 

mundësitë me qëllim që të zvogëlohet rreziku për infektim me koronavirus.

Adaptimi-përshtatja në kimioterapi
Vendimi për shtyrje, ndryshim ose ndërprerje të kimioterapisë Tuaj do të 

merret vetëm pasi të jetë peshuar dëmi i mundshëm që mund të rezultojë 

nga shtyerja ose ndalimi i kimioterapisë Tuaj kundrejt përfitimeve të 

mundshme të parandalimit të Covid-19. Vendimi klinik do të merret nga rasti 

në rasti, duke marrë parasysh rrezikun e përsëritjes së kancerit nëse kimioter-

apia shtyhet ose ndërpritet, nëse numri i cikleve të kimioterapisë tashmë ka 

përfunduar dhe sa mirë e përballoni tretmanin. 

Kimioterapia mund të aplikohet në çdo 2 deri në 3 javë në vend se një herë në 

javë. Ndonjëherë pacientët e pranojnë kimioterapinë edhe  në kushte shtëpie.

Kimioterapia intravenoze mund të zëvendësohet nga terapia orale (në 

formën e tabletave orale) me çka zvogëlohen vizitat e shpeshta në spital.

Nëse vazhdoni të merrni kimioterapi, mjeku Juaj mund të rekomandojë 

përdorimin e faktorit profilaktik të rritjes për të përforcuar sistemin imunitar, 

si dhe të shkruaj antibiotikë për të zvogëluar rrezikun e komplikimeve serioze 

nga Covid-19.

Adaptimi në radioterapi
Nëse keni një tumor që përparon me shpejtësi dhe që mund të shërohet, 

rreziku i radioterapisë së vonuar mund të tejkalojë rrezikun e ndërlikimeve 

nga Covid-19. Prandaj, tretmani Juaj mund të vazhdojë me radioterapi. 

Në mënyrë që të zvogëlohet numri i vizitave në spital, rekomandohet që 

doza totale e radioterapisë të jepet në një periudhë më të shkurtër kohore 

krahasuar me radioterapinë standarde.

Nëse jeni duke marrë radioterapi për të kontrolluar simptomat, atëherë vizitat 

në institucionet spitalore do të shtyhen dhe mund të diskutohet për format 

tjera të tretmanit.

Përshtatja në terapinë endokrine
Terapia endokrine nuk bën çregullime në sistemin imunitar dhe nuk rrit 

rrezikun e komplikimeve serioze nga Covid-19. Gjatë kohës së pandemisë 

ëdhtë e sigurtë të vazhdohet me terapinë hormonale.

Kur terapia hormonale jepet në formë të injeksioni, mjeku Juaj mund të 

ndryshojë orarin e pranimit të terapisë hormonale. Për shembull, nëse merrni 

injeksione çdo 3 muaj, këto injeksione mund t’i merrni çdo 6 muaj në 

konsultim me mjekun Tuaj.

Përshtatja në imunoterapinë
Nëse jeni duke pranuar imunoterapi, mjeku Juaj mund të përshtasë orarin e 

tretmanit për të ulur frekuencën e vizitave në spital. E rëndësishme është të 

theksohet se imunoterapitë mund të shkaktojnë efekte serioze të padëshi-

ruara të lidhura me imunitetin. Çdo ndryshim në terapinë Tuaj do të bëhet 

pas një vlerësimi dhe diskutimi individual me mjekun Tuaj.

Adaptimi në transplantin e qelizave amë
Nëse keni një rrezik të lartë nga komplikimet serioze nga Covid-19, mjeku 

Juaj mund të rekomandojë shtyrjen e transplantimit të planifikuar të qelizave 

amë, veçanërisht nëse karcinomi Juaj kontrollohet mirë me tretmane të tjera. 

Aktualisht nuk ka asnjë provë që koronavirusi i ri transmetohet përmes 

transfuzionit të gjakut, por në disa sfera dhuruesit e mundshëm të qelizave 

amë mund të testohen për Covid-19 para mbledhjes së qelizave amë. 

Përshkak infeksionit me Covid-19 mund të rezultojnë më pak donator të 

qelizave amë. Në këto raste, qelizat amë do të qëndrojn të ngrira.
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Në kohën e pandemisë me  virusin Covid-19, pacientët me malinjitet janë 

kategoria më e  rrezikuar dhe më e frikësuar. Qasja e informacionit në lidhje 

me virusin dhe mënyrën se si mund të ndikojë tek pacientët me malinjitet 

është jashtëzakonisht e rëndësishme. Rekomandimet nga autoritetet shën-

detësore duhet të respektohen në mënyrë që të shmanget infektimi me 

koronavirus. Ky udhëzues është i pregaditur që t'ju ndihmojë Juve, ashtu dhe 

miqëve, familjes dhe kujdestarëve Tuaj, mirë të kuptojnë ndikimin e pande-

misë Covid-19 në tretmanin Tuaj për karcinomin. Ky udhëzues përmban 

informacion në lidhje me Covid-19, simptomat dhe masat që mund ti 

ndëmerrni për të zvogëluar rrezikun e infektimit. Për të qëndruar të sigurt 

gjatë pandemisë së koronavirusit, mësoni rreth ndryshimeve të mundshme 

në trajtimin dhe kontrollet mjekësore.

Informacionet në lidhje me Covid-19 gjithnjë po zhvillohen dhe udhëzimet e 

dhëna këtu do të azhurnohen rregullisht.

Secili vend ka një qasje të ndryshme deri te pacientët e tij dhe udhëzime të 

ndryshme në lidhje me trajtimin e pacientëve me karcinom. Prandaj, 

qëndroni në kontakt me mjekun ose infermierin Tuaj që eshtë i përfshirë në 

trajtimin Tuaj.

Çfarë është koronavirusi?

Covid-19 është shkurtesa për ,,sëmundjen e Coronavirusit 2019“. Ajo është 

sëmundje e shkaktuar nga një koronavirus i ri, që përhapet shpejt, i quajtur 

SARS-KoV-2.

Koronavirusët janë një familje virusesh që shkaktojnë sëmundje te gjitarët 

dhe zogjtë, por gjithashtu shkaktojnë sëmundje edhe te njerëzit. Në Dhjetor 

2019, rastet e para njerëzore të Covid-19 të shkaktuara nga SARS-KoV-2 u 

raportuan në Wuhan, Kinë.

Koronavirusët shkaktojnë infeksione të traktit respirator te njerëzit. Koronavirusi 

i ri (SARS-KoV-2) po përhapet me shpejtësi në të gjithë botën dhe si rezultat i 

kësaj sëmundja, Covid-19, mund të shkaktojë infeksione serioze dhe të 

rrezikshme për jetën, veçanërisht tek të moshuarit (p.sh. mbi 65 vjeç) dhe ata 

të cilët kanë sëmundje.

Si mjekohet koronavirusi?

Nuk ka ndonjë trajtim specifik për Covid-19 dhe infeksioni trajtohet duke 

lehtësuar simptomat. Rastet e lehta trajtohen në kushte shtëpiake duke 

konsumuar sasi të mëdha të lëngjeve, pushim dhe duke përdorur paraceta-

mol për të ulur temperaturën. Pacientët me simptoma të rënda mund të 

hospitalizohen.

Medikamentet ekzistuese antivirale dhe agjentët që veprojnë në mekaniz-

min e mbrojtjes së njeriut janë në fazën e testimit për trajtimin e pacientëve 

me Covid-19. Në muajt e fundit, janë bërë hulumtime klinike për trajtimin me 

medikamente kundër malarjes (Klorokinë dhe Hidroksiklorokinë), medika-

mente antivirale për infeksionin HIV (Remedizivir, Lopinavir) dhe agjentë të 

tjerë që ndikojnë në përgjigjen imune të njeriut.

Këshillohet të shmangni vetë-mjekimin pasi mund të shfaqen efekte të 

padëshiruara. Bisedoni me mjekun Tuaj për mënyrën më të mirë për të 

trajtuar simptomat e Covid-19. 

Kush rrezikohet më shumë nga Covid-19?

Të dhënat e deritanishme tregojnë se të moshuarit janë një kategori e 

rrezikuar, veçanërisht ata me probleme shëndetësore si sëmundje kronike e 

mushkërive, sëmundjet e zemrës, diabeti, dobësimi kronik i veshkave dhe 

pacientët me karcinom. 

Nëse keni karcinom, mund të keni një rrezik më të lartë të ndërlikimeve 

serioze nga Covid-19 nëse:

• pranoni kimioterapi ose keni pranuar kimioterapi në 3 muajt e fundit;

• pranoni radioterapi;

• keni bërë një transplant të palcës së kockave ose një transplant të 

qelizave amë në 6 muajt e fundit ose jeni ende duke pranuar barëra 

imunosupresive;

• jeni të sëmurë nga kanceri i gjakut dhe sistemit limfatik që dëmton 

imunitetin e trupit (mbrojtjen) dhe në rast se nuk jeni vendosur në 

terapi specifike.

Cilat janë masat parandaluese?

• Të lahen duart rregullisht me sapun për të paktën 20 sekonda ose të 

kalohen me dezinfektues me bazë alkooli, veçanërisht pasi të keni 

qenë në një vend publik!

• Shmangni kontaktin e afërt!

• Mbuloni gojën dhe hundën me një maskë fytyre, shall kur dilni jashtë!

• Mbuloni hundën dhe gojën kur kolliteni ose teshtini!

• Pastroni rregullisht sipërfaqet brenda dhe jashtë shtëpisë dhe 

dezinfektoni ato!

• Kujdesuni për shëndetin Tuaj çdo ditë!

Cilat janë simptomat e Covid-19?

• Ethe

• Kollitje

• Ndezje të fytit

• Vështirësi në frymëmarrje

• Dhimbje muskulore

• Lodhje

• Humbja e shijes dhe erë

• Simptomat nga sistemi i zorrëve (diarre)

Simptomat e Covid-19 ndryshojnë te personat të cilët mjekohen nga kanceri 

në raport me një popullatë të shëndetshme.

Në rast të paraqitjes së simptomave të Covid-19, izolohuni menjëherë dhe 

me këshillën e mjekut amë të fillohet me trajtimin e infeksionit viral. Trajtimi i 

kancerit do të vazhdojë pas shërimit të plotë nga Covid-19. 

Si do të ndikojë pandemia
Covid-19 në kujdesin tim për karcinom?

Prania në spitale gjatë pandemisë Covid-19 është ekspozim në rrezik për të 

marrë infeksionin. Që të qëndroni të sigurt dhe për të zvogëluar rrezikun e 

infektimit me Covid-19, trajtimet Tuaja mund të jenë të përshtatura. Me 

qëllim që të zvoglohet qëndrimi dhe konsultimet me mjekun Tuaj ose 

motrën medicinale në ambientet spitalore, mund të ofrohen konsultime 

telefonike ose video konsultime.

Analizat e gjakut mund të Ju bëhen në qendrën tuaj rajonale me qëllim të 

shmangjes së  kontaktit. Dhënja e recetave mund të prolongohet ose të 

zëvendësohet me një recetë elektronike për pranimin pa ndërprerrje të 

terapisë orale adjuvante për karcinomin.

Si do të ndikojë pandemia COVID-19 në
trajtimin e llojit tim specifik të karcinomit?

Gjatë kohës së pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

tretmanet e caktuara, te disa do të prolongohen trajtimet ose do të rricakto-

hen terminet për tretman. E gjithë kjo është me qëllim që të vlerësohet 

urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksionit me 

koronavirus.

Pacientë me prioritet të lartë:

• trajtimet vazhdojnë sipas caktimit  të terminit të paracaktuar.

Pacientë me prioritet gjysëm- të lartë:

• me video konsultim ose konsultim telefonik  dhe tretmanet kryhen në 

institucionet shëndetësore (onkologjike) rajonale.

Pacientë me përparësi të mesme: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

(onkologjike) rajonale ose të shtyhen për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen me telefon ose të 

shtyhen gjatë kohëzgjatjes së pandemisë.

Ndikimi i COVID-19 në menaxhimin
e efekteve anësore të trajtimit të karcinomit

Veçanërisht e rëndësishme është që ju të vazhdoni të raportoni efektet 

anësore nga anti-kancer terapitë tek mjeku Juaj ose infermierja e 

përcaktuar. Konsultimet zakonisht do të zëvendësohen me thirrje telefonike 

ose video konferencë, por do të keni mjaft kohë për të diskutuar për 

shqetësimet  dhe mënyrën e trajtimit të tyre.

Mjeku Juaj mund të marrë masa shtesë të kujdesit në këtë kohë dhe të 

minimizojë vizitat në spital lidhur me përballimin e efekteve të 

padëshiruara. Për shembull, Gjatë një rreziku shumë të ulët të paraqitjes së 

neutropenisë febrile (zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) dhe 

kur zakonisht nuk ju përshkruhet një ilaç-faktor i rritjes së qelizave të bardha 

të gjakut, mjeku Juaj mund t'ju përshkruajë këtë medikament për  të 

zvogëluar nevojën për shtrim urgjent në spital nëse jeni ekspozuar me 

koronavirus. Nëse zhvilloni ose keni simptoma të nautropenisë febrile 

(zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) kurse gjendja Juaj është 

stabile (vlerësimin për gjendejen e bën mjeku me anë të telefonit ose video 

konsultimit) mund t'ju shkruhen antibiotikë pa u kontrolluar. Nëse mjeku 

Juaj mendon se keni një rrezik të lartë të paraqitjes së anemisë (dobësim 

serioz i gjakut), do t'ju shkruajë një medikament me faktor 

eritropoetin-stimulues me qëllim të shmangies së transfuzionit të  gjakut në 

kushte spitalore.

Është e rëndësishme të theksohet se disa nga simptomat e Covid-19 janë të 

ngjashme me efektet e padëshiruara të tretmanit për karcinom, si për 

shembull, lodhje dhe rritje të temperaturës. Qëndroni në kontakt me 

mjekun Tuaj ose infermierin e përcaktuar tuaj dhe raportoni simptomat.

Si ndikon pandemia COVID-19 në kujdesin paliativ?

Në kohën e pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

realizimin e  kujdesit paliativ, disa do të prolongojnë trajtimin e tyre ose do të 

ricaktojnë terminet e tyre për shërim. E gjithë kjo është me qëllim që të 

vlerësohet urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksio-

nit me koronavirusin.

Pacientë me prioritet të lartë:

• tretmanet vazhdojnë sipas termineve të paracaktuara.

Pacientë me prioritet  mesatarish- të lartë: 

• përmes konsultimit video dhe telefonik dhe trajtimi kryhet në 

institucionet shëndetësore rajonale (onkologjike).

Pacientë me prioritet të mesëm: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të kryhen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

rajonale (onkologjike) ose të shtyhen  për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimi me mjekun Tuaj mund të jenë telefonike ose të shtyhen 

gjatë kohëzgjatjes së pandemisë. 

Përshtatje e kujdesit paliativ (qëllimet kryesore)
• Tretmani për të lehtësuar dëmet serioze të shkaktuara nga karcinomi, si 

dhe ndërlikimet serioze të rikrijuara nga karcinomi janë një përparësi 

kryesore për pacientët të cilët  vuajnë nga  kanceri;

• Megjithatë, disa nga simptomat trajtohen në mënyrë efektive përmes 

konsultave telefonike;

• Mundet të angazhohen shërbimet e kujdesit shtëpiak që ta pranoni 

kujdesin e duhur paliativ.

Prioritetizimi
Në rast të paraqitjes së një ndërlikimi serioz të karcinomit, duhet të ju 

sigurohet një vlerësim urgjent nga mjeku Juaj ose infermierja edhe atë në 

rast se keni:

• Kompresioni në palcën kurrizore

• Kockë e thyer

• Mbingarkesa e zorrëve

• Të përziera

• Të vjella

• Urinim i çregulluar që mund të çojë në retencion renal

• Gulçim

• Mpiksje gjaku

• Anemi serioze

• Trombocitopeni

• Paraqitja e asciteve

• Bllokimi në venën kava të sipërme

• Metastazat e trurit

• Delirium

Sugjerime praktike
• Siguroni barna të mjaftueshme për t'i përballuar simptomat e shkaktu-

ara nga karcinomi, veçanërish edhe barërat kundër dhimbjes.

• Kontaktoni rregullisht mjekun Tuaj ose infermierin të cilët do ti ndjekin 

simptomat dhe nëse është e nevojshme do të ndryshojë terapinë.

• Gjatë radioterapisë paliative, zvogëlohet numri i tretmaneve të përcak-

tuara me qëllim që të zvogëlohet qëndrimi në kushte spitalore.

• Në fazën e avancuar të sëmundjes malinje, rekomandohet trajtimi në 

kushte shtëpiake për të shmangur rrezikun e infeksionit.

• Në rast të rrjedhjeve pleurale ose asciteve te të cilët janë të nevojshme 

drenazhet e shpeshta, mund të ju aplikohet një kateter i përhershëm 

me çka do të zvogëlohen qëndrimet spitalore.

Ndikimi i Covid-19 në skriningun (zbulimi i hershëm i sëmundjes)
Terminet e paracaktuara për skrining sigurisht që do të shtyhen për në të 

ardhmen e afërt.

Ndikimi i Covid-19 në procedurat për diagnostikimin
dhe përcaktimin e fazës-stadiumit të karcinomit
Testimet për të përcaktuar fazën e karcinomit mund të shtyhen nëse rreziku i 

infeksionit me koronavirusin i tejkalon përfitimet që vijnë nga testimi. Kjo 

mund të përdoret në pacientët të cilët kanë shfaqur shenja të kancerit me 

një rrezik të ulët për përparim të shpejtë, siç janë gjetjet e vogla të dyshimta 

të mamografisë. Kjo do të diskutohet prej rasti në rast. Te disa pacientë, 

procedurat e përcaktimit të stadiumit mund të kufizohen në ato që janë më 

të rëndësishme për aplikimin e tretmanit.

Përshtatjet në planet e intervenimeve kirurgjikale
Në shumicën e vendeve, intervenimet kirurgjikale shtyhen gjatë pandemisë 

me Covid-19. Te pacientët me karcinom, rreziku i mundshëm i përparimit të 

sëmundjes pas një operacioni të vonuar duhet të matet në rraport me 

rrezikun e infektimit dhe komplikimeve serioze nga Covid-19.

Në disa situata, mjeku Juaj mund të rekomandojë terapi neo-adjuvante 

(terapi e dhënë para intervenimt kirurgjikal) si një zëvendësim për interveni-

min kirurgjikal të vonuar. Duhet të theksohet se neo-adjuvante është 

imunosupresive, domethënë çregullon mekanizmin imunitar të pacientëve, 

gjë që kërkon qëndrime më të shpeshta në institucione spitalore, me çka 

rritet rreziku për infektimin dhe zhvillimin e komplikimeve serioze nga 

infeksioni Covid-19. Prandaj, mjeku Juaj duhet të  ju tregojë për të gjitha 

mundësitë me qëllim që të zvogëlohet rreziku për infektim me koronavirus.

Adaptimi-përshtatja në kimioterapi
Vendimi për shtyrje, ndryshim ose ndërprerje të kimioterapisë Tuaj do të 

merret vetëm pasi të jetë peshuar dëmi i mundshëm që mund të rezultojë 

nga shtyerja ose ndalimi i kimioterapisë Tuaj kundrejt përfitimeve të 

mundshme të parandalimit të Covid-19. Vendimi klinik do të merret nga rasti 

në rasti, duke marrë parasysh rrezikun e përsëritjes së kancerit nëse kimioter-

apia shtyhet ose ndërpritet, nëse numri i cikleve të kimioterapisë tashmë ka 

përfunduar dhe sa mirë e përballoni tretmanin. 

Kimioterapia mund të aplikohet në çdo 2 deri në 3 javë në vend se një herë në 

javë. Ndonjëherë pacientët e pranojnë kimioterapinë edhe  në kushte shtëpie.

Kimioterapia intravenoze mund të zëvendësohet nga terapia orale (në 

formën e tabletave orale) me çka zvogëlohen vizitat e shpeshta në spital.

Nëse vazhdoni të merrni kimioterapi, mjeku Juaj mund të rekomandojë 

përdorimin e faktorit profilaktik të rritjes për të përforcuar sistemin imunitar, 

si dhe të shkruaj antibiotikë për të zvogëluar rrezikun e komplikimeve serioze 

nga Covid-19.

Adaptimi në radioterapi
Nëse keni një tumor që përparon me shpejtësi dhe që mund të shërohet, 

rreziku i radioterapisë së vonuar mund të tejkalojë rrezikun e ndërlikimeve 

nga Covid-19. Prandaj, tretmani Juaj mund të vazhdojë me radioterapi. 

Në mënyrë që të zvogëlohet numri i vizitave në spital, rekomandohet që 

doza totale e radioterapisë të jepet në një periudhë më të shkurtër kohore 

krahasuar me radioterapinë standarde.

Nëse jeni duke marrë radioterapi për të kontrolluar simptomat, atëherë vizitat 

në institucionet spitalore do të shtyhen dhe mund të diskutohet për format 

tjera të tretmanit.

Përshtatja në terapinë endokrine
Terapia endokrine nuk bën çregullime në sistemin imunitar dhe nuk rrit 

rrezikun e komplikimeve serioze nga Covid-19. Gjatë kohës së pandemisë 

ëdhtë e sigurtë të vazhdohet me terapinë hormonale.

Kur terapia hormonale jepet në formë të injeksioni, mjeku Juaj mund të 

ndryshojë orarin e pranimit të terapisë hormonale. Për shembull, nëse merrni 

injeksione çdo 3 muaj, këto injeksione mund t’i merrni çdo 6 muaj në 

konsultim me mjekun Tuaj.

Përshtatja në imunoterapinë
Nëse jeni duke pranuar imunoterapi, mjeku Juaj mund të përshtasë orarin e 

tretmanit për të ulur frekuencën e vizitave në spital. E rëndësishme është të 

theksohet se imunoterapitë mund të shkaktojnë efekte serioze të padëshi-

ruara të lidhura me imunitetin. Çdo ndryshim në terapinë Tuaj do të bëhet 

pas një vlerësimi dhe diskutimi individual me mjekun Tuaj.

Adaptimi në transplantin e qelizave amë
Nëse keni një rrezik të lartë nga komplikimet serioze nga Covid-19, mjeku 

Juaj mund të rekomandojë shtyrjen e transplantimit të planifikuar të qelizave 

amë, veçanërisht nëse karcinomi Juaj kontrollohet mirë me tretmane të tjera. 

Aktualisht nuk ka asnjë provë që koronavirusi i ri transmetohet përmes 

transfuzionit të gjakut, por në disa sfera dhuruesit e mundshëm të qelizave 

amë mund të testohen për Covid-19 para mbledhjes së qelizave amë. 

Përshkak infeksionit me Covid-19 mund të rezultojnë më pak donator të 

qelizave amë. Në këto raste, qelizat amë do të qëndrojn të ngrira.
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Në kohën e pandemisë me  virusin Covid-19, pacientët me malinjitet janë 

kategoria më e  rrezikuar dhe më e frikësuar. Qasja e informacionit në lidhje 

me virusin dhe mënyrën se si mund të ndikojë tek pacientët me malinjitet 

është jashtëzakonisht e rëndësishme. Rekomandimet nga autoritetet shën-

detësore duhet të respektohen në mënyrë që të shmanget infektimi me 

koronavirus. Ky udhëzues është i pregaditur që t'ju ndihmojë Juve, ashtu dhe 

miqëve, familjes dhe kujdestarëve Tuaj, mirë të kuptojnë ndikimin e pande-

misë Covid-19 në tretmanin Tuaj për karcinomin. Ky udhëzues përmban 

informacion në lidhje me Covid-19, simptomat dhe masat që mund ti 

ndëmerrni për të zvogëluar rrezikun e infektimit. Për të qëndruar të sigurt 

gjatë pandemisë së koronavirusit, mësoni rreth ndryshimeve të mundshme 

në trajtimin dhe kontrollet mjekësore.

Informacionet në lidhje me Covid-19 gjithnjë po zhvillohen dhe udhëzimet e 

dhëna këtu do të azhurnohen rregullisht.

Secili vend ka një qasje të ndryshme deri te pacientët e tij dhe udhëzime të 

ndryshme në lidhje me trajtimin e pacientëve me karcinom. Prandaj, 

qëndroni në kontakt me mjekun ose infermierin Tuaj që eshtë i përfshirë në 

trajtimin Tuaj.

Çfarë është koronavirusi?

Covid-19 është shkurtesa për ,,sëmundjen e Coronavirusit 2019“. Ajo është 

sëmundje e shkaktuar nga një koronavirus i ri, që përhapet shpejt, i quajtur 

SARS-KoV-2.

Koronavirusët janë një familje virusesh që shkaktojnë sëmundje te gjitarët 

dhe zogjtë, por gjithashtu shkaktojnë sëmundje edhe te njerëzit. Në Dhjetor 

2019, rastet e para njerëzore të Covid-19 të shkaktuara nga SARS-KoV-2 u 

raportuan në Wuhan, Kinë.

Koronavirusët shkaktojnë infeksione të traktit respirator te njerëzit. Koronavirusi 

i ri (SARS-KoV-2) po përhapet me shpejtësi në të gjithë botën dhe si rezultat i 

kësaj sëmundja, Covid-19, mund të shkaktojë infeksione serioze dhe të 

rrezikshme për jetën, veçanërisht tek të moshuarit (p.sh. mbi 65 vjeç) dhe ata 

të cilët kanë sëmundje.

Si mjekohet koronavirusi?

Nuk ka ndonjë trajtim specifik për Covid-19 dhe infeksioni trajtohet duke 

lehtësuar simptomat. Rastet e lehta trajtohen në kushte shtëpiake duke 

konsumuar sasi të mëdha të lëngjeve, pushim dhe duke përdorur paraceta-

mol për të ulur temperaturën. Pacientët me simptoma të rënda mund të 

hospitalizohen.

Medikamentet ekzistuese antivirale dhe agjentët që veprojnë në mekaniz-

min e mbrojtjes së njeriut janë në fazën e testimit për trajtimin e pacientëve 

me Covid-19. Në muajt e fundit, janë bërë hulumtime klinike për trajtimin me 

medikamente kundër malarjes (Klorokinë dhe Hidroksiklorokinë), medika-

mente antivirale për infeksionin HIV (Remedizivir, Lopinavir) dhe agjentë të 

tjerë që ndikojnë në përgjigjen imune të njeriut.

Këshillohet të shmangni vetë-mjekimin pasi mund të shfaqen efekte të 

padëshiruara. Bisedoni me mjekun Tuaj për mënyrën më të mirë për të 

trajtuar simptomat e Covid-19. 

Kush rrezikohet më shumë nga Covid-19?

Të dhënat e deritanishme tregojnë se të moshuarit janë një kategori e 

rrezikuar, veçanërisht ata me probleme shëndetësore si sëmundje kronike e 

mushkërive, sëmundjet e zemrës, diabeti, dobësimi kronik i veshkave dhe 

pacientët me karcinom. 

Nëse keni karcinom, mund të keni një rrezik më të lartë të ndërlikimeve 

serioze nga Covid-19 nëse:

• pranoni kimioterapi ose keni pranuar kimioterapi në 3 muajt e fundit;

• pranoni radioterapi;

• keni bërë një transplant të palcës së kockave ose një transplant të 

qelizave amë në 6 muajt e fundit ose jeni ende duke pranuar barëra 

imunosupresive;

• jeni të sëmurë nga kanceri i gjakut dhe sistemit limfatik që dëmton 

imunitetin e trupit (mbrojtjen) dhe në rast se nuk jeni vendosur në 

terapi specifike.

Cilat janë masat parandaluese?

• Të lahen duart rregullisht me sapun për të paktën 20 sekonda ose të 

kalohen me dezinfektues me bazë alkooli, veçanërisht pasi të keni 

qenë në një vend publik!

• Shmangni kontaktin e afërt!

• Mbuloni gojën dhe hundën me një maskë fytyre, shall kur dilni jashtë!

• Mbuloni hundën dhe gojën kur kolliteni ose teshtini!

• Pastroni rregullisht sipërfaqet brenda dhe jashtë shtëpisë dhe 

dezinfektoni ato!

• Kujdesuni për shëndetin Tuaj çdo ditë!

Cilat janë simptomat e Covid-19?

• Ethe

• Kollitje

• Ndezje të fytit

• Vështirësi në frymëmarrje

• Dhimbje muskulore

• Lodhje

• Humbja e shijes dhe erë

• Simptomat nga sistemi i zorrëve (diarre)

Simptomat e Covid-19 ndryshojnë te personat të cilët mjekohen nga kanceri 

në raport me një popullatë të shëndetshme.

Në rast të paraqitjes së simptomave të Covid-19, izolohuni menjëherë dhe 

me këshillën e mjekut amë të fillohet me trajtimin e infeksionit viral. Trajtimi i 

kancerit do të vazhdojë pas shërimit të plotë nga Covid-19. 

Si do të ndikojë pandemia
Covid-19 në kujdesin tim për karcinom?

Prania në spitale gjatë pandemisë Covid-19 është ekspozim në rrezik për të 

marrë infeksionin. Që të qëndroni të sigurt dhe për të zvogëluar rrezikun e 

infektimit me Covid-19, trajtimet Tuaja mund të jenë të përshtatura. Me 

qëllim që të zvoglohet qëndrimi dhe konsultimet me mjekun Tuaj ose 

motrën medicinale në ambientet spitalore, mund të ofrohen konsultime 

telefonike ose video konsultime.

Analizat e gjakut mund të Ju bëhen në qendrën tuaj rajonale me qëllim të 

shmangjes së  kontaktit. Dhënja e recetave mund të prolongohet ose të 

zëvendësohet me një recetë elektronike për pranimin pa ndërprerrje të 

terapisë orale adjuvante për karcinomin.

Si do të ndikojë pandemia COVID-19 në
trajtimin e llojit tim specifik të karcinomit?

Gjatë kohës së pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

tretmanet e caktuara, te disa do të prolongohen trajtimet ose do të rricakto-

hen terminet për tretman. E gjithë kjo është me qëllim që të vlerësohet 

urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksionit me 

koronavirus.

Pacientë me prioritet të lartë:

• trajtimet vazhdojnë sipas caktimit  të terminit të paracaktuar.

Pacientë me prioritet gjysëm- të lartë:

• me video konsultim ose konsultim telefonik  dhe tretmanet kryhen në 

institucionet shëndetësore (onkologjike) rajonale.

Pacientë me përparësi të mesme: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

(onkologjike) rajonale ose të shtyhen për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen me telefon ose të 

shtyhen gjatë kohëzgjatjes së pandemisë.

Ndikimi i COVID-19 në menaxhimin
e efekteve anësore të trajtimit të karcinomit

Veçanërisht e rëndësishme është që ju të vazhdoni të raportoni efektet 

anësore nga anti-kancer terapitë tek mjeku Juaj ose infermierja e 

përcaktuar. Konsultimet zakonisht do të zëvendësohen me thirrje telefonike 

ose video konferencë, por do të keni mjaft kohë për të diskutuar për 

shqetësimet  dhe mënyrën e trajtimit të tyre.

Mjeku Juaj mund të marrë masa shtesë të kujdesit në këtë kohë dhe të 

minimizojë vizitat në spital lidhur me përballimin e efekteve të 

padëshiruara. Për shembull, Gjatë një rreziku shumë të ulët të paraqitjes së 

neutropenisë febrile (zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) dhe 

kur zakonisht nuk ju përshkruhet një ilaç-faktor i rritjes së qelizave të bardha 

të gjakut, mjeku Juaj mund t'ju përshkruajë këtë medikament për  të 

zvogëluar nevojën për shtrim urgjent në spital nëse jeni ekspozuar me 

koronavirus. Nëse zhvilloni ose keni simptoma të nautropenisë febrile 

(zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) kurse gjendja Juaj është 

stabile (vlerësimin për gjendejen e bën mjeku me anë të telefonit ose video 

konsultimit) mund t'ju shkruhen antibiotikë pa u kontrolluar. Nëse mjeku 

Juaj mendon se keni një rrezik të lartë të paraqitjes së anemisë (dobësim 

serioz i gjakut), do t'ju shkruajë një medikament me faktor 

eritropoetin-stimulues me qëllim të shmangies së transfuzionit të  gjakut në 

kushte spitalore.

Është e rëndësishme të theksohet se disa nga simptomat e Covid-19 janë të 

ngjashme me efektet e padëshiruara të tretmanit për karcinom, si për 

shembull, lodhje dhe rritje të temperaturës. Qëndroni në kontakt me 

mjekun Tuaj ose infermierin e përcaktuar tuaj dhe raportoni simptomat.

Si ndikon pandemia COVID-19 në kujdesin paliativ?

Në kohën e pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

realizimin e  kujdesit paliativ, disa do të prolongojnë trajtimin e tyre ose do të 

ricaktojnë terminet e tyre për shërim. E gjithë kjo është me qëllim që të 

vlerësohet urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksio-

nit me koronavirusin.

Pacientë me prioritet të lartë:

• tretmanet vazhdojnë sipas termineve të paracaktuara.

Pacientë me prioritet  mesatarish- të lartë: 

• përmes konsultimit video dhe telefonik dhe trajtimi kryhet në 

institucionet shëndetësore rajonale (onkologjike).

Pacientë me prioritet të mesëm: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të kryhen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

rajonale (onkologjike) ose të shtyhen  për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimi me mjekun Tuaj mund të jenë telefonike ose të shtyhen 

gjatë kohëzgjatjes së pandemisë. 

Përshtatje e kujdesit paliativ (qëllimet kryesore)
• Tretmani për të lehtësuar dëmet serioze të shkaktuara nga karcinomi, si 

dhe ndërlikimet serioze të rikrijuara nga karcinomi janë një përparësi 

kryesore për pacientët të cilët  vuajnë nga  kanceri;

• Megjithatë, disa nga simptomat trajtohen në mënyrë efektive përmes 

konsultave telefonike;

• Mundet të angazhohen shërbimet e kujdesit shtëpiak që ta pranoni 

kujdesin e duhur paliativ.

Prioritetizimi
Në rast të paraqitjes së një ndërlikimi serioz të karcinomit, duhet të ju 

sigurohet një vlerësim urgjent nga mjeku Juaj ose infermierja edhe atë në 

rast se keni:

• Kompresioni në palcën kurrizore

• Kockë e thyer

• Mbingarkesa e zorrëve

• Të përziera

• Të vjella

• Urinim i çregulluar që mund të çojë në retencion renal

• Gulçim

• Mpiksje gjaku

• Anemi serioze

• Trombocitopeni

• Paraqitja e asciteve

• Bllokimi në venën kava të sipërme

• Metastazat e trurit

• Delirium

Sugjerime praktike
• Siguroni barna të mjaftueshme për t'i përballuar simptomat e shkaktu-

ara nga karcinomi, veçanërish edhe barërat kundër dhimbjes.

• Kontaktoni rregullisht mjekun Tuaj ose infermierin të cilët do ti ndjekin 

simptomat dhe nëse është e nevojshme do të ndryshojë terapinë.

• Gjatë radioterapisë paliative, zvogëlohet numri i tretmaneve të përcak-

tuara me qëllim që të zvogëlohet qëndrimi në kushte spitalore.

• Në fazën e avancuar të sëmundjes malinje, rekomandohet trajtimi në 

kushte shtëpiake për të shmangur rrezikun e infeksionit.

• Në rast të rrjedhjeve pleurale ose asciteve te të cilët janë të nevojshme 

drenazhet e shpeshta, mund të ju aplikohet një kateter i përhershëm 

me çka do të zvogëlohen qëndrimet spitalore.

Ndikimi i Covid-19 në skriningun (zbulimi i hershëm i sëmundjes)
Terminet e paracaktuara për skrining sigurisht që do të shtyhen për në të 

ardhmen e afërt.

Ndikimi i Covid-19 në procedurat për diagnostikimin
dhe përcaktimin e fazës-stadiumit të karcinomit
Testimet për të përcaktuar fazën e karcinomit mund të shtyhen nëse rreziku i 

infeksionit me koronavirusin i tejkalon përfitimet që vijnë nga testimi. Kjo 

mund të përdoret në pacientët të cilët kanë shfaqur shenja të kancerit me 

një rrezik të ulët për përparim të shpejtë, siç janë gjetjet e vogla të dyshimta 

të mamografisë. Kjo do të diskutohet prej rasti në rast. Te disa pacientë, 

procedurat e përcaktimit të stadiumit mund të kufizohen në ato që janë më 

të rëndësishme për aplikimin e tretmanit.

Përshtatjet në planet e intervenimeve kirurgjikale
Në shumicën e vendeve, intervenimet kirurgjikale shtyhen gjatë pandemisë 

me Covid-19. Te pacientët me karcinom, rreziku i mundshëm i përparimit të 

sëmundjes pas një operacioni të vonuar duhet të matet në rraport me 

rrezikun e infektimit dhe komplikimeve serioze nga Covid-19.

Në disa situata, mjeku Juaj mund të rekomandojë terapi neo-adjuvante 

(terapi e dhënë para intervenimt kirurgjikal) si një zëvendësim për interveni-

min kirurgjikal të vonuar. Duhet të theksohet se neo-adjuvante është 

imunosupresive, domethënë çregullon mekanizmin imunitar të pacientëve, 

gjë që kërkon qëndrime më të shpeshta në institucione spitalore, me çka 

rritet rreziku për infektimin dhe zhvillimin e komplikimeve serioze nga 

infeksioni Covid-19. Prandaj, mjeku Juaj duhet të  ju tregojë për të gjitha 

mundësitë me qëllim që të zvogëlohet rreziku për infektim me koronavirus.

Adaptimi-përshtatja në kimioterapi
Vendimi për shtyrje, ndryshim ose ndërprerje të kimioterapisë Tuaj do të 

merret vetëm pasi të jetë peshuar dëmi i mundshëm që mund të rezultojë 

nga shtyerja ose ndalimi i kimioterapisë Tuaj kundrejt përfitimeve të 

mundshme të parandalimit të Covid-19. Vendimi klinik do të merret nga rasti 

në rasti, duke marrë parasysh rrezikun e përsëritjes së kancerit nëse kimioter-

apia shtyhet ose ndërpritet, nëse numri i cikleve të kimioterapisë tashmë ka 

përfunduar dhe sa mirë e përballoni tretmanin. 

Kimioterapia mund të aplikohet në çdo 2 deri në 3 javë në vend se një herë në 

javë. Ndonjëherë pacientët e pranojnë kimioterapinë edhe  në kushte shtëpie.

Kimioterapia intravenoze mund të zëvendësohet nga terapia orale (në 

formën e tabletave orale) me çka zvogëlohen vizitat e shpeshta në spital.

Nëse vazhdoni të merrni kimioterapi, mjeku Juaj mund të rekomandojë 

përdorimin e faktorit profilaktik të rritjes për të përforcuar sistemin imunitar, 

si dhe të shkruaj antibiotikë për të zvogëluar rrezikun e komplikimeve serioze 

nga Covid-19.

Adaptimi në radioterapi
Nëse keni një tumor që përparon me shpejtësi dhe që mund të shërohet, 

rreziku i radioterapisë së vonuar mund të tejkalojë rrezikun e ndërlikimeve 

nga Covid-19. Prandaj, tretmani Juaj mund të vazhdojë me radioterapi. 

Në mënyrë që të zvogëlohet numri i vizitave në spital, rekomandohet që 

doza totale e radioterapisë të jepet në një periudhë më të shkurtër kohore 

krahasuar me radioterapinë standarde.

Nëse jeni duke marrë radioterapi për të kontrolluar simptomat, atëherë vizitat 

në institucionet spitalore do të shtyhen dhe mund të diskutohet për format 

tjera të tretmanit.

Përshtatja në terapinë endokrine
Terapia endokrine nuk bën çregullime në sistemin imunitar dhe nuk rrit 

rrezikun e komplikimeve serioze nga Covid-19. Gjatë kohës së pandemisë 

ëdhtë e sigurtë të vazhdohet me terapinë hormonale.

Kur terapia hormonale jepet në formë të injeksioni, mjeku Juaj mund të 

ndryshojë orarin e pranimit të terapisë hormonale. Për shembull, nëse merrni 

injeksione çdo 3 muaj, këto injeksione mund t’i merrni çdo 6 muaj në 

konsultim me mjekun Tuaj.

Përshtatja në imunoterapinë
Nëse jeni duke pranuar imunoterapi, mjeku Juaj mund të përshtasë orarin e 

tretmanit për të ulur frekuencën e vizitave në spital. E rëndësishme është të 

theksohet se imunoterapitë mund të shkaktojnë efekte serioze të padëshi-

ruara të lidhura me imunitetin. Çdo ndryshim në terapinë Tuaj do të bëhet 

pas një vlerësimi dhe diskutimi individual me mjekun Tuaj.

Adaptimi në transplantin e qelizave amë
Nëse keni një rrezik të lartë nga komplikimet serioze nga Covid-19, mjeku 

Juaj mund të rekomandojë shtyrjen e transplantimit të planifikuar të qelizave 

amë, veçanërisht nëse karcinomi Juaj kontrollohet mirë me tretmane të tjera. 

Aktualisht nuk ka asnjë provë që koronavirusi i ri transmetohet përmes 

transfuzionit të gjakut, por në disa sfera dhuruesit e mundshëm të qelizave 

amë mund të testohen për Covid-19 para mbledhjes së qelizave amë. 

Përshkak infeksionit me Covid-19 mund të rezultojnë më pak donator të 

qelizave amë. Në këto raste, qelizat amë do të qëndrojn të ngrira.
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Në kohën e pandemisë me  virusin Covid-19, pacientët me malinjitet janë 

kategoria më e  rrezikuar dhe më e frikësuar. Qasja e informacionit në lidhje 

me virusin dhe mënyrën se si mund të ndikojë tek pacientët me malinjitet 

është jashtëzakonisht e rëndësishme. Rekomandimet nga autoritetet shën-

detësore duhet të respektohen në mënyrë që të shmanget infektimi me 

koronavirus. Ky udhëzues është i pregaditur që t'ju ndihmojë Juve, ashtu dhe 

miqëve, familjes dhe kujdestarëve Tuaj, mirë të kuptojnë ndikimin e pande-

misë Covid-19 në tretmanin Tuaj për karcinomin. Ky udhëzues përmban 

informacion në lidhje me Covid-19, simptomat dhe masat që mund ti 

ndëmerrni për të zvogëluar rrezikun e infektimit. Për të qëndruar të sigurt 

gjatë pandemisë së koronavirusit, mësoni rreth ndryshimeve të mundshme 

në trajtimin dhe kontrollet mjekësore.

Informacionet në lidhje me Covid-19 gjithnjë po zhvillohen dhe udhëzimet e 

dhëna këtu do të azhurnohen rregullisht.

Secili vend ka një qasje të ndryshme deri te pacientët e tij dhe udhëzime të 

ndryshme në lidhje me trajtimin e pacientëve me karcinom. Prandaj, 

qëndroni në kontakt me mjekun ose infermierin Tuaj që eshtë i përfshirë në 

trajtimin Tuaj.

Çfarë është koronavirusi?

Covid-19 është shkurtesa për ,,sëmundjen e Coronavirusit 2019“. Ajo është 

sëmundje e shkaktuar nga një koronavirus i ri, që përhapet shpejt, i quajtur 

SARS-KoV-2.

Koronavirusët janë një familje virusesh që shkaktojnë sëmundje te gjitarët 

dhe zogjtë, por gjithashtu shkaktojnë sëmundje edhe te njerëzit. Në Dhjetor 

2019, rastet e para njerëzore të Covid-19 të shkaktuara nga SARS-KoV-2 u 

raportuan në Wuhan, Kinë.

Koronavirusët shkaktojnë infeksione të traktit respirator te njerëzit. Koronavirusi 

i ri (SARS-KoV-2) po përhapet me shpejtësi në të gjithë botën dhe si rezultat i 

kësaj sëmundja, Covid-19, mund të shkaktojë infeksione serioze dhe të 

rrezikshme për jetën, veçanërisht tek të moshuarit (p.sh. mbi 65 vjeç) dhe ata 

të cilët kanë sëmundje.

Si mjekohet koronavirusi?

Nuk ka ndonjë trajtim specifik për Covid-19 dhe infeksioni trajtohet duke 

lehtësuar simptomat. Rastet e lehta trajtohen në kushte shtëpiake duke 

konsumuar sasi të mëdha të lëngjeve, pushim dhe duke përdorur paraceta-

mol për të ulur temperaturën. Pacientët me simptoma të rënda mund të 

hospitalizohen.

Medikamentet ekzistuese antivirale dhe agjentët që veprojnë në mekaniz-

min e mbrojtjes së njeriut janë në fazën e testimit për trajtimin e pacientëve 

me Covid-19. Në muajt e fundit, janë bërë hulumtime klinike për trajtimin me 

medikamente kundër malarjes (Klorokinë dhe Hidroksiklorokinë), medika-

mente antivirale për infeksionin HIV (Remedizivir, Lopinavir) dhe agjentë të 

tjerë që ndikojnë në përgjigjen imune të njeriut.

Këshillohet të shmangni vetë-mjekimin pasi mund të shfaqen efekte të 

padëshiruara. Bisedoni me mjekun Tuaj për mënyrën më të mirë për të 

trajtuar simptomat e Covid-19. 

Kush rrezikohet më shumë nga Covid-19?

Të dhënat e deritanishme tregojnë se të moshuarit janë një kategori e 

rrezikuar, veçanërisht ata me probleme shëndetësore si sëmundje kronike e 

mushkërive, sëmundjet e zemrës, diabeti, dobësimi kronik i veshkave dhe 

pacientët me karcinom. 

Nëse keni karcinom, mund të keni një rrezik më të lartë të ndërlikimeve 

serioze nga Covid-19 nëse:

• pranoni kimioterapi ose keni pranuar kimioterapi në 3 muajt e fundit;

• pranoni radioterapi;

• keni bërë një transplant të palcës së kockave ose një transplant të 

qelizave amë në 6 muajt e fundit ose jeni ende duke pranuar barëra 

imunosupresive;

• jeni të sëmurë nga kanceri i gjakut dhe sistemit limfatik që dëmton 

imunitetin e trupit (mbrojtjen) dhe në rast se nuk jeni vendosur në 

terapi specifike.

Cilat janë masat parandaluese?

• Të lahen duart rregullisht me sapun për të paktën 20 sekonda ose të 

kalohen me dezinfektues me bazë alkooli, veçanërisht pasi të keni 

qenë në një vend publik!

• Shmangni kontaktin e afërt!

• Mbuloni gojën dhe hundën me një maskë fytyre, shall kur dilni jashtë!

• Mbuloni hundën dhe gojën kur kolliteni ose teshtini!

• Pastroni rregullisht sipërfaqet brenda dhe jashtë shtëpisë dhe 

dezinfektoni ato!

• Kujdesuni për shëndetin Tuaj çdo ditë!

Cilat janë simptomat e Covid-19?

• Ethe

• Kollitje

• Ndezje të fytit

• Vështirësi në frymëmarrje

• Dhimbje muskulore

• Lodhje

• Humbja e shijes dhe erë

• Simptomat nga sistemi i zorrëve (diarre)

Simptomat e Covid-19 ndryshojnë te personat të cilët mjekohen nga kanceri 

në raport me një popullatë të shëndetshme.

Në rast të paraqitjes së simptomave të Covid-19, izolohuni menjëherë dhe 

me këshillën e mjekut amë të fillohet me trajtimin e infeksionit viral. Trajtimi i 

kancerit do të vazhdojë pas shërimit të plotë nga Covid-19. 

Si do të ndikojë pandemia
Covid-19 në kujdesin tim për karcinom?

Prania në spitale gjatë pandemisë Covid-19 është ekspozim në rrezik për të 

marrë infeksionin. Që të qëndroni të sigurt dhe për të zvogëluar rrezikun e 

infektimit me Covid-19, trajtimet Tuaja mund të jenë të përshtatura. Me 

qëllim që të zvoglohet qëndrimi dhe konsultimet me mjekun Tuaj ose 

motrën medicinale në ambientet spitalore, mund të ofrohen konsultime 

telefonike ose video konsultime.

Analizat e gjakut mund të Ju bëhen në qendrën tuaj rajonale me qëllim të 

shmangjes së  kontaktit. Dhënja e recetave mund të prolongohet ose të 

zëvendësohet me një recetë elektronike për pranimin pa ndërprerrje të 

terapisë orale adjuvante për karcinomin.

Si do të ndikojë pandemia COVID-19 në
trajtimin e llojit tim specifik të karcinomit?

Gjatë kohës së pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

tretmanet e caktuara, te disa do të prolongohen trajtimet ose do të rricakto-

hen terminet për tretman. E gjithë kjo është me qëllim që të vlerësohet 

urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksionit me 

koronavirus.

Pacientë me prioritet të lartë:

• trajtimet vazhdojnë sipas caktimit  të terminit të paracaktuar.

Pacientë me prioritet gjysëm- të lartë:

• me video konsultim ose konsultim telefonik  dhe tretmanet kryhen në 

institucionet shëndetësore (onkologjike) rajonale.

Pacientë me përparësi të mesme: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

(onkologjike) rajonale ose të shtyhen për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen me telefon ose të 

shtyhen gjatë kohëzgjatjes së pandemisë.

Ndikimi i COVID-19 në menaxhimin
e efekteve anësore të trajtimit të karcinomit

Veçanërisht e rëndësishme është që ju të vazhdoni të raportoni efektet 

anësore nga anti-kancer terapitë tek mjeku Juaj ose infermierja e 

përcaktuar. Konsultimet zakonisht do të zëvendësohen me thirrje telefonike 

ose video konferencë, por do të keni mjaft kohë për të diskutuar për 

shqetësimet  dhe mënyrën e trajtimit të tyre.

Mjeku Juaj mund të marrë masa shtesë të kujdesit në këtë kohë dhe të 

minimizojë vizitat në spital lidhur me përballimin e efekteve të 

padëshiruara. Për shembull, Gjatë një rreziku shumë të ulët të paraqitjes së 

neutropenisë febrile (zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) dhe 

kur zakonisht nuk ju përshkruhet një ilaç-faktor i rritjes së qelizave të bardha 

të gjakut, mjeku Juaj mund t'ju përshkruajë këtë medikament për  të 

zvogëluar nevojën për shtrim urgjent në spital nëse jeni ekspozuar me 

koronavirus. Nëse zhvilloni ose keni simptoma të nautropenisë febrile 

(zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) kurse gjendja Juaj është 

stabile (vlerësimin për gjendejen e bën mjeku me anë të telefonit ose video 

konsultimit) mund t'ju shkruhen antibiotikë pa u kontrolluar. Nëse mjeku 

Juaj mendon se keni një rrezik të lartë të paraqitjes së anemisë (dobësim 

serioz i gjakut), do t'ju shkruajë një medikament me faktor 

eritropoetin-stimulues me qëllim të shmangies së transfuzionit të  gjakut në 

kushte spitalore.

Është e rëndësishme të theksohet se disa nga simptomat e Covid-19 janë të 

ngjashme me efektet e padëshiruara të tretmanit për karcinom, si për 

shembull, lodhje dhe rritje të temperaturës. Qëndroni në kontakt me 

mjekun Tuaj ose infermierin e përcaktuar tuaj dhe raportoni simptomat.

Si ndikon pandemia COVID-19 në kujdesin paliativ?

Në kohën e pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

realizimin e  kujdesit paliativ, disa do të prolongojnë trajtimin e tyre ose do të 

ricaktojnë terminet e tyre për shërim. E gjithë kjo është me qëllim që të 

vlerësohet urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksio-

nit me koronavirusin.

Pacientë me prioritet të lartë:

• tretmanet vazhdojnë sipas termineve të paracaktuara.

Pacientë me prioritet  mesatarish- të lartë: 

• përmes konsultimit video dhe telefonik dhe trajtimi kryhet në 

institucionet shëndetësore rajonale (onkologjike).

Pacientë me prioritet të mesëm: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të kryhen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

rajonale (onkologjike) ose të shtyhen  për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimi me mjekun Tuaj mund të jenë telefonike ose të shtyhen 

gjatë kohëzgjatjes së pandemisë. 

Përshtatje e kujdesit paliativ (qëllimet kryesore)
• Tretmani për të lehtësuar dëmet serioze të shkaktuara nga karcinomi, si 

dhe ndërlikimet serioze të rikrijuara nga karcinomi janë një përparësi 

kryesore për pacientët të cilët  vuajnë nga  kanceri;

• Megjithatë, disa nga simptomat trajtohen në mënyrë efektive përmes 

konsultave telefonike;

• Mundet të angazhohen shërbimet e kujdesit shtëpiak që ta pranoni 

kujdesin e duhur paliativ.

Prioritetizimi
Në rast të paraqitjes së një ndërlikimi serioz të karcinomit, duhet të ju 

sigurohet një vlerësim urgjent nga mjeku Juaj ose infermierja edhe atë në 

rast se keni:

• Kompresioni në palcën kurrizore

• Kockë e thyer

• Mbingarkesa e zorrëve

• Të përziera

• Të vjella

• Urinim i çregulluar që mund të çojë në retencion renal

• Gulçim

• Mpiksje gjaku

• Anemi serioze

• Trombocitopeni

• Paraqitja e asciteve

• Bllokimi në venën kava të sipërme

• Metastazat e trurit

• Delirium

Sugjerime praktike
• Siguroni barna të mjaftueshme për t'i përballuar simptomat e shkaktu-

ara nga karcinomi, veçanërish edhe barërat kundër dhimbjes.

• Kontaktoni rregullisht mjekun Tuaj ose infermierin të cilët do ti ndjekin 

simptomat dhe nëse është e nevojshme do të ndryshojë terapinë.

• Gjatë radioterapisë paliative, zvogëlohet numri i tretmaneve të përcak-

tuara me qëllim që të zvogëlohet qëndrimi në kushte spitalore.

• Në fazën e avancuar të sëmundjes malinje, rekomandohet trajtimi në 

kushte shtëpiake për të shmangur rrezikun e infeksionit.

• Në rast të rrjedhjeve pleurale ose asciteve te të cilët janë të nevojshme 

drenazhet e shpeshta, mund të ju aplikohet një kateter i përhershëm 

me çka do të zvogëlohen qëndrimet spitalore.

Ndikimi i Covid-19 në skriningun (zbulimi i hershëm i sëmundjes)
Terminet e paracaktuara për skrining sigurisht që do të shtyhen për në të 

ardhmen e afërt.

Ndikimi i Covid-19 në procedurat për diagnostikimin
dhe përcaktimin e fazës-stadiumit të karcinomit
Testimet për të përcaktuar fazën e karcinomit mund të shtyhen nëse rreziku i 

infeksionit me koronavirusin i tejkalon përfitimet që vijnë nga testimi. Kjo 

mund të përdoret në pacientët të cilët kanë shfaqur shenja të kancerit me 

një rrezik të ulët për përparim të shpejtë, siç janë gjetjet e vogla të dyshimta 

të mamografisë. Kjo do të diskutohet prej rasti në rast. Te disa pacientë, 

procedurat e përcaktimit të stadiumit mund të kufizohen në ato që janë më 

të rëndësishme për aplikimin e tretmanit.

Përshtatjet në planet e intervenimeve kirurgjikale
Në shumicën e vendeve, intervenimet kirurgjikale shtyhen gjatë pandemisë 

me Covid-19. Te pacientët me karcinom, rreziku i mundshëm i përparimit të 

sëmundjes pas një operacioni të vonuar duhet të matet në rraport me 

rrezikun e infektimit dhe komplikimeve serioze nga Covid-19.

Në disa situata, mjeku Juaj mund të rekomandojë terapi neo-adjuvante 

(terapi e dhënë para intervenimt kirurgjikal) si një zëvendësim për interveni-

min kirurgjikal të vonuar. Duhet të theksohet se neo-adjuvante është 

imunosupresive, domethënë çregullon mekanizmin imunitar të pacientëve, 

gjë që kërkon qëndrime më të shpeshta në institucione spitalore, me çka 

rritet rreziku për infektimin dhe zhvillimin e komplikimeve serioze nga 

infeksioni Covid-19. Prandaj, mjeku Juaj duhet të  ju tregojë për të gjitha 

mundësitë me qëllim që të zvogëlohet rreziku për infektim me koronavirus.

Adaptimi-përshtatja në kimioterapi
Vendimi për shtyrje, ndryshim ose ndërprerje të kimioterapisë Tuaj do të 

merret vetëm pasi të jetë peshuar dëmi i mundshëm që mund të rezultojë 

nga shtyerja ose ndalimi i kimioterapisë Tuaj kundrejt përfitimeve të 

mundshme të parandalimit të Covid-19. Vendimi klinik do të merret nga rasti 

në rasti, duke marrë parasysh rrezikun e përsëritjes së kancerit nëse kimioter-

apia shtyhet ose ndërpritet, nëse numri i cikleve të kimioterapisë tashmë ka 

përfunduar dhe sa mirë e përballoni tretmanin. 

Kimioterapia mund të aplikohet në çdo 2 deri në 3 javë në vend se një herë në 

javë. Ndonjëherë pacientët e pranojnë kimioterapinë edhe  në kushte shtëpie.

Kimioterapia intravenoze mund të zëvendësohet nga terapia orale (në 

formën e tabletave orale) me çka zvogëlohen vizitat e shpeshta në spital.

Nëse vazhdoni të merrni kimioterapi, mjeku Juaj mund të rekomandojë 

përdorimin e faktorit profilaktik të rritjes për të përforcuar sistemin imunitar, 

si dhe të shkruaj antibiotikë për të zvogëluar rrezikun e komplikimeve serioze 

nga Covid-19.

Adaptimi në radioterapi
Nëse keni një tumor që përparon me shpejtësi dhe që mund të shërohet, 

rreziku i radioterapisë së vonuar mund të tejkalojë rrezikun e ndërlikimeve 

nga Covid-19. Prandaj, tretmani Juaj mund të vazhdojë me radioterapi. 

Në mënyrë që të zvogëlohet numri i vizitave në spital, rekomandohet që 

doza totale e radioterapisë të jepet në një periudhë më të shkurtër kohore 

krahasuar me radioterapinë standarde.

Nëse jeni duke marrë radioterapi për të kontrolluar simptomat, atëherë vizitat 

në institucionet spitalore do të shtyhen dhe mund të diskutohet për format 

tjera të tretmanit.

Përshtatja në terapinë endokrine
Terapia endokrine nuk bën çregullime në sistemin imunitar dhe nuk rrit 

rrezikun e komplikimeve serioze nga Covid-19. Gjatë kohës së pandemisë 

ëdhtë e sigurtë të vazhdohet me terapinë hormonale.

Kur terapia hormonale jepet në formë të injeksioni, mjeku Juaj mund të 

ndryshojë orarin e pranimit të terapisë hormonale. Për shembull, nëse merrni 

injeksione çdo 3 muaj, këto injeksione mund t’i merrni çdo 6 muaj në 

konsultim me mjekun Tuaj.

Përshtatja në imunoterapinë
Nëse jeni duke pranuar imunoterapi, mjeku Juaj mund të përshtasë orarin e 

tretmanit për të ulur frekuencën e vizitave në spital. E rëndësishme është të 

theksohet se imunoterapitë mund të shkaktojnë efekte serioze të padëshi-

ruara të lidhura me imunitetin. Çdo ndryshim në terapinë Tuaj do të bëhet 

pas një vlerësimi dhe diskutimi individual me mjekun Tuaj.

Adaptimi në transplantin e qelizave amë
Nëse keni një rrezik të lartë nga komplikimet serioze nga Covid-19, mjeku 

Juaj mund të rekomandojë shtyrjen e transplantimit të planifikuar të qelizave 

amë, veçanërisht nëse karcinomi Juaj kontrollohet mirë me tretmane të tjera. 

Aktualisht nuk ka asnjë provë që koronavirusi i ri transmetohet përmes 

transfuzionit të gjakut, por në disa sfera dhuruesit e mundshëm të qelizave 

amë mund të testohen për Covid-19 para mbledhjes së qelizave amë. 

Përshkak infeksionit me Covid-19 mund të rezultojnë më pak donator të 

qelizave amë. Në këto raste, qelizat amë do të qëndrojn të ngrira.
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Në kohën e pandemisë me  virusin Covid-19, pacientët me malinjitet janë 

kategoria më e  rrezikuar dhe më e frikësuar. Qasja e informacionit në lidhje 

me virusin dhe mënyrën se si mund të ndikojë tek pacientët me malinjitet 

është jashtëzakonisht e rëndësishme. Rekomandimet nga autoritetet shën-

detësore duhet të respektohen në mënyrë që të shmanget infektimi me 

koronavirus. Ky udhëzues është i pregaditur që t'ju ndihmojë Juve, ashtu dhe 

miqëve, familjes dhe kujdestarëve Tuaj, mirë të kuptojnë ndikimin e pande-

misë Covid-19 në tretmanin Tuaj për karcinomin. Ky udhëzues përmban 

informacion në lidhje me Covid-19, simptomat dhe masat që mund ti 

ndëmerrni për të zvogëluar rrezikun e infektimit. Për të qëndruar të sigurt 

gjatë pandemisë së koronavirusit, mësoni rreth ndryshimeve të mundshme 

në trajtimin dhe kontrollet mjekësore.

Informacionet në lidhje me Covid-19 gjithnjë po zhvillohen dhe udhëzimet e 

dhëna këtu do të azhurnohen rregullisht.

Secili vend ka një qasje të ndryshme deri te pacientët e tij dhe udhëzime të 

ndryshme në lidhje me trajtimin e pacientëve me karcinom. Prandaj, 

qëndroni në kontakt me mjekun ose infermierin Tuaj që eshtë i përfshirë në 

trajtimin Tuaj.

Çfarë është koronavirusi?

Covid-19 është shkurtesa për ,,sëmundjen e Coronavirusit 2019“. Ajo është 

sëmundje e shkaktuar nga një koronavirus i ri, që përhapet shpejt, i quajtur 

SARS-KoV-2.

Koronavirusët janë një familje virusesh që shkaktojnë sëmundje te gjitarët 

dhe zogjtë, por gjithashtu shkaktojnë sëmundje edhe te njerëzit. Në Dhjetor 

2019, rastet e para njerëzore të Covid-19 të shkaktuara nga SARS-KoV-2 u 

raportuan në Wuhan, Kinë.

Koronavirusët shkaktojnë infeksione të traktit respirator te njerëzit. Koronavirusi 

i ri (SARS-KoV-2) po përhapet me shpejtësi në të gjithë botën dhe si rezultat i 

kësaj sëmundja, Covid-19, mund të shkaktojë infeksione serioze dhe të 

rrezikshme për jetën, veçanërisht tek të moshuarit (p.sh. mbi 65 vjeç) dhe ata 

të cilët kanë sëmundje.

Si mjekohet koronavirusi?

Nuk ka ndonjë trajtim specifik për Covid-19 dhe infeksioni trajtohet duke 

lehtësuar simptomat. Rastet e lehta trajtohen në kushte shtëpiake duke 

konsumuar sasi të mëdha të lëngjeve, pushim dhe duke përdorur paraceta-

mol për të ulur temperaturën. Pacientët me simptoma të rënda mund të 

hospitalizohen.

Medikamentet ekzistuese antivirale dhe agjentët që veprojnë në mekaniz-

min e mbrojtjes së njeriut janë në fazën e testimit për trajtimin e pacientëve 

me Covid-19. Në muajt e fundit, janë bërë hulumtime klinike për trajtimin me 

medikamente kundër malarjes (Klorokinë dhe Hidroksiklorokinë), medika-

mente antivirale për infeksionin HIV (Remedizivir, Lopinavir) dhe agjentë të 

tjerë që ndikojnë në përgjigjen imune të njeriut.

Këshillohet të shmangni vetë-mjekimin pasi mund të shfaqen efekte të 

padëshiruara. Bisedoni me mjekun Tuaj për mënyrën më të mirë për të 

trajtuar simptomat e Covid-19. 

Kush rrezikohet më shumë nga Covid-19?

Të dhënat e deritanishme tregojnë se të moshuarit janë një kategori e 

rrezikuar, veçanërisht ata me probleme shëndetësore si sëmundje kronike e 

mushkërive, sëmundjet e zemrës, diabeti, dobësimi kronik i veshkave dhe 

pacientët me karcinom. 

Nëse keni karcinom, mund të keni një rrezik më të lartë të ndërlikimeve 

serioze nga Covid-19 nëse:

• pranoni kimioterapi ose keni pranuar kimioterapi në 3 muajt e fundit;

• pranoni radioterapi;

• keni bërë një transplant të palcës së kockave ose një transplant të 

qelizave amë në 6 muajt e fundit ose jeni ende duke pranuar barëra 

imunosupresive;

• jeni të sëmurë nga kanceri i gjakut dhe sistemit limfatik që dëmton 

imunitetin e trupit (mbrojtjen) dhe në rast se nuk jeni vendosur në 

terapi specifike.

Cilat janë masat parandaluese?

• Të lahen duart rregullisht me sapun për të paktën 20 sekonda ose të 

kalohen me dezinfektues me bazë alkooli, veçanërisht pasi të keni 

qenë në një vend publik!

• Shmangni kontaktin e afërt!

• Mbuloni gojën dhe hundën me një maskë fytyre, shall kur dilni jashtë!

• Mbuloni hundën dhe gojën kur kolliteni ose teshtini!

• Pastroni rregullisht sipërfaqet brenda dhe jashtë shtëpisë dhe 

dezinfektoni ato!

• Kujdesuni për shëndetin Tuaj çdo ditë!

Cilat janë simptomat e Covid-19?

• Ethe

• Kollitje

• Ndezje të fytit

• Vështirësi në frymëmarrje

• Dhimbje muskulore

• Lodhje

• Humbja e shijes dhe erë

• Simptomat nga sistemi i zorrëve (diarre)

Simptomat e Covid-19 ndryshojnë te personat të cilët mjekohen nga kanceri 

në raport me një popullatë të shëndetshme.

Në rast të paraqitjes së simptomave të Covid-19, izolohuni menjëherë dhe 

me këshillën e mjekut amë të fillohet me trajtimin e infeksionit viral. Trajtimi i 

kancerit do të vazhdojë pas shërimit të plotë nga Covid-19. 

Si do të ndikojë pandemia
Covid-19 në kujdesin tim për karcinom?

Prania në spitale gjatë pandemisë Covid-19 është ekspozim në rrezik për të 

marrë infeksionin. Që të qëndroni të sigurt dhe për të zvogëluar rrezikun e 

infektimit me Covid-19, trajtimet Tuaja mund të jenë të përshtatura. Me 

qëllim që të zvoglohet qëndrimi dhe konsultimet me mjekun Tuaj ose 

motrën medicinale në ambientet spitalore, mund të ofrohen konsultime 

telefonike ose video konsultime.

Analizat e gjakut mund të Ju bëhen në qendrën tuaj rajonale me qëllim të 

shmangjes së  kontaktit. Dhënja e recetave mund të prolongohet ose të 

zëvendësohet me një recetë elektronike për pranimin pa ndërprerrje të 

terapisë orale adjuvante për karcinomin.

Si do të ndikojë pandemia COVID-19 në
trajtimin e llojit tim specifik të karcinomit?

Gjatë kohës së pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

tretmanet e caktuara, te disa do të prolongohen trajtimet ose do të rricakto-

hen terminet për tretman. E gjithë kjo është me qëllim që të vlerësohet 

urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksionit me 

koronavirus.

Pacientë me prioritet të lartë:

• trajtimet vazhdojnë sipas caktimit  të terminit të paracaktuar.

Pacientë me prioritet gjysëm- të lartë:

• me video konsultim ose konsultim telefonik  dhe tretmanet kryhen në 

institucionet shëndetësore (onkologjike) rajonale.

Pacientë me përparësi të mesme: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

(onkologjike) rajonale ose të shtyhen për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen me telefon ose të 

shtyhen gjatë kohëzgjatjes së pandemisë.

Ndikimi i COVID-19 në menaxhimin
e efekteve anësore të trajtimit të karcinomit

Veçanërisht e rëndësishme është që ju të vazhdoni të raportoni efektet 

anësore nga anti-kancer terapitë tek mjeku Juaj ose infermierja e 

përcaktuar. Konsultimet zakonisht do të zëvendësohen me thirrje telefonike 

ose video konferencë, por do të keni mjaft kohë për të diskutuar për 

shqetësimet  dhe mënyrën e trajtimit të tyre.

Mjeku Juaj mund të marrë masa shtesë të kujdesit në këtë kohë dhe të 

minimizojë vizitat në spital lidhur me përballimin e efekteve të 

padëshiruara. Për shembull, Gjatë një rreziku shumë të ulët të paraqitjes së 

neutropenisë febrile (zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) dhe 

kur zakonisht nuk ju përshkruhet një ilaç-faktor i rritjes së qelizave të bardha 

të gjakut, mjeku Juaj mund t'ju përshkruajë këtë medikament për  të 

zvogëluar nevojën për shtrim urgjent në spital nëse jeni ekspozuar me 

koronavirus. Nëse zhvilloni ose keni simptoma të nautropenisë febrile 

(zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) kurse gjendja Juaj është 

stabile (vlerësimin për gjendejen e bën mjeku me anë të telefonit ose video 

konsultimit) mund t'ju shkruhen antibiotikë pa u kontrolluar. Nëse mjeku 

Juaj mendon se keni një rrezik të lartë të paraqitjes së anemisë (dobësim 

serioz i gjakut), do t'ju shkruajë një medikament me faktor 

eritropoetin-stimulues me qëllim të shmangies së transfuzionit të  gjakut në 

kushte spitalore.

Është e rëndësishme të theksohet se disa nga simptomat e Covid-19 janë të 

ngjashme me efektet e padëshiruara të tretmanit për karcinom, si për 

shembull, lodhje dhe rritje të temperaturës. Qëndroni në kontakt me 

mjekun Tuaj ose infermierin e përcaktuar tuaj dhe raportoni simptomat.

Si ndikon pandemia COVID-19 në kujdesin paliativ?

Në kohën e pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

realizimin e  kujdesit paliativ, disa do të prolongojnë trajtimin e tyre ose do të 

ricaktojnë terminet e tyre për shërim. E gjithë kjo është me qëllim që të 

vlerësohet urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksio-

nit me koronavirusin.

Pacientë me prioritet të lartë:

• tretmanet vazhdojnë sipas termineve të paracaktuara.

Pacientë me prioritet  mesatarish- të lartë: 

• përmes konsultimit video dhe telefonik dhe trajtimi kryhet në 

institucionet shëndetësore rajonale (onkologjike).

Pacientë me prioritet të mesëm: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të kryhen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

rajonale (onkologjike) ose të shtyhen  për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimi me mjekun Tuaj mund të jenë telefonike ose të shtyhen 

gjatë kohëzgjatjes së pandemisë. 

Përshtatje e kujdesit paliativ (qëllimet kryesore)
• Tretmani për të lehtësuar dëmet serioze të shkaktuara nga karcinomi, si 

dhe ndërlikimet serioze të rikrijuara nga karcinomi janë një përparësi 

kryesore për pacientët të cilët  vuajnë nga  kanceri;

• Megjithatë, disa nga simptomat trajtohen në mënyrë efektive përmes 

konsultave telefonike;

• Mundet të angazhohen shërbimet e kujdesit shtëpiak që ta pranoni 

kujdesin e duhur paliativ.

Prioritetizimi
Në rast të paraqitjes së një ndërlikimi serioz të karcinomit, duhet të ju 

sigurohet një vlerësim urgjent nga mjeku Juaj ose infermierja edhe atë në 

rast se keni:

• Kompresioni në palcën kurrizore

• Kockë e thyer

• Mbingarkesa e zorrëve

• Të përziera

• Të vjella

• Urinim i çregulluar që mund të çojë në retencion renal

• Gulçim

• Mpiksje gjaku

• Anemi serioze

• Trombocitopeni

• Paraqitja e asciteve

• Bllokimi në venën kava të sipërme

• Metastazat e trurit

• Delirium

Sugjerime praktike
• Siguroni barna të mjaftueshme për t'i përballuar simptomat e shkaktu-

ara nga karcinomi, veçanërish edhe barërat kundër dhimbjes.

• Kontaktoni rregullisht mjekun Tuaj ose infermierin të cilët do ti ndjekin 

simptomat dhe nëse është e nevojshme do të ndryshojë terapinë.

• Gjatë radioterapisë paliative, zvogëlohet numri i tretmaneve të përcak-

tuara me qëllim që të zvogëlohet qëndrimi në kushte spitalore.

• Në fazën e avancuar të sëmundjes malinje, rekomandohet trajtimi në 

kushte shtëpiake për të shmangur rrezikun e infeksionit.

• Në rast të rrjedhjeve pleurale ose asciteve te të cilët janë të nevojshme 

drenazhet e shpeshta, mund të ju aplikohet një kateter i përhershëm 

me çka do të zvogëlohen qëndrimet spitalore.

Ndikimi i Covid-19 në skriningun (zbulimi i hershëm i sëmundjes)
Terminet e paracaktuara për skrining sigurisht që do të shtyhen për në të 

ardhmen e afërt.

Ndikimi i Covid-19 në procedurat për diagnostikimin
dhe përcaktimin e fazës-stadiumit të karcinomit
Testimet për të përcaktuar fazën e karcinomit mund të shtyhen nëse rreziku i 

infeksionit me koronavirusin i tejkalon përfitimet që vijnë nga testimi. Kjo 

mund të përdoret në pacientët të cilët kanë shfaqur shenja të kancerit me 

një rrezik të ulët për përparim të shpejtë, siç janë gjetjet e vogla të dyshimta 

të mamografisë. Kjo do të diskutohet prej rasti në rast. Te disa pacientë, 

procedurat e përcaktimit të stadiumit mund të kufizohen në ato që janë më 

të rëndësishme për aplikimin e tretmanit.

Përshtatjet në planet e intervenimeve kirurgjikale
Në shumicën e vendeve, intervenimet kirurgjikale shtyhen gjatë pandemisë 

me Covid-19. Te pacientët me karcinom, rreziku i mundshëm i përparimit të 

sëmundjes pas një operacioni të vonuar duhet të matet në rraport me 

rrezikun e infektimit dhe komplikimeve serioze nga Covid-19.

Në disa situata, mjeku Juaj mund të rekomandojë terapi neo-adjuvante 

(terapi e dhënë para intervenimt kirurgjikal) si një zëvendësim për interveni-

min kirurgjikal të vonuar. Duhet të theksohet se neo-adjuvante është 

imunosupresive, domethënë çregullon mekanizmin imunitar të pacientëve, 

gjë që kërkon qëndrime më të shpeshta në institucione spitalore, me çka 

rritet rreziku për infektimin dhe zhvillimin e komplikimeve serioze nga 

infeksioni Covid-19. Prandaj, mjeku Juaj duhet të  ju tregojë për të gjitha 

mundësitë me qëllim që të zvogëlohet rreziku për infektim me koronavirus.

Adaptimi-përshtatja në kimioterapi
Vendimi për shtyrje, ndryshim ose ndërprerje të kimioterapisë Tuaj do të 

merret vetëm pasi të jetë peshuar dëmi i mundshëm që mund të rezultojë 

nga shtyerja ose ndalimi i kimioterapisë Tuaj kundrejt përfitimeve të 

mundshme të parandalimit të Covid-19. Vendimi klinik do të merret nga rasti 

në rasti, duke marrë parasysh rrezikun e përsëritjes së kancerit nëse kimioter-

apia shtyhet ose ndërpritet, nëse numri i cikleve të kimioterapisë tashmë ka 

përfunduar dhe sa mirë e përballoni tretmanin. 

Kimioterapia mund të aplikohet në çdo 2 deri në 3 javë në vend se një herë në 

javë. Ndonjëherë pacientët e pranojnë kimioterapinë edhe  në kushte shtëpie.

Kimioterapia intravenoze mund të zëvendësohet nga terapia orale (në 

formën e tabletave orale) me çka zvogëlohen vizitat e shpeshta në spital.

Nëse vazhdoni të merrni kimioterapi, mjeku Juaj mund të rekomandojë 

përdorimin e faktorit profilaktik të rritjes për të përforcuar sistemin imunitar, 

si dhe të shkruaj antibiotikë për të zvogëluar rrezikun e komplikimeve serioze 

nga Covid-19.

Adaptimi në radioterapi
Nëse keni një tumor që përparon me shpejtësi dhe që mund të shërohet, 

rreziku i radioterapisë së vonuar mund të tejkalojë rrezikun e ndërlikimeve 

nga Covid-19. Prandaj, tretmani Juaj mund të vazhdojë me radioterapi. 

Në mënyrë që të zvogëlohet numri i vizitave në spital, rekomandohet që 

doza totale e radioterapisë të jepet në një periudhë më të shkurtër kohore 

krahasuar me radioterapinë standarde.

Nëse jeni duke marrë radioterapi për të kontrolluar simptomat, atëherë vizitat 

në institucionet spitalore do të shtyhen dhe mund të diskutohet për format 

tjera të tretmanit.

Përshtatja në terapinë endokrine
Terapia endokrine nuk bën çregullime në sistemin imunitar dhe nuk rrit 

rrezikun e komplikimeve serioze nga Covid-19. Gjatë kohës së pandemisë 

ëdhtë e sigurtë të vazhdohet me terapinë hormonale.

Kur terapia hormonale jepet në formë të injeksioni, mjeku Juaj mund të 

ndryshojë orarin e pranimit të terapisë hormonale. Për shembull, nëse merrni 

injeksione çdo 3 muaj, këto injeksione mund t’i merrni çdo 6 muaj në 

konsultim me mjekun Tuaj.

Përshtatja në imunoterapinë
Nëse jeni duke pranuar imunoterapi, mjeku Juaj mund të përshtasë orarin e 

tretmanit për të ulur frekuencën e vizitave në spital. E rëndësishme është të 

theksohet se imunoterapitë mund të shkaktojnë efekte serioze të padëshi-

ruara të lidhura me imunitetin. Çdo ndryshim në terapinë Tuaj do të bëhet 

pas një vlerësimi dhe diskutimi individual me mjekun Tuaj.

Adaptimi në transplantin e qelizave amë
Nëse keni një rrezik të lartë nga komplikimet serioze nga Covid-19, mjeku 

Juaj mund të rekomandojë shtyrjen e transplantimit të planifikuar të qelizave 

amë, veçanërisht nëse karcinomi Juaj kontrollohet mirë me tretmane të tjera. 

Aktualisht nuk ka asnjë provë që koronavirusi i ri transmetohet përmes 

transfuzionit të gjakut, por në disa sfera dhuruesit e mundshëm të qelizave 

amë mund të testohen për Covid-19 para mbledhjes së qelizave amë. 

Përshkak infeksionit me Covid-19 mund të rezultojnë më pak donator të 

qelizave amë. Në këto raste, qelizat amë do të qëndrojn të ngrira.
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Në kohën e pandemisë me  virusin Covid-19, pacientët me malinjitet janë 

kategoria më e  rrezikuar dhe më e frikësuar. Qasja e informacionit në lidhje 

me virusin dhe mënyrën se si mund të ndikojë tek pacientët me malinjitet 

është jashtëzakonisht e rëndësishme. Rekomandimet nga autoritetet shën-

detësore duhet të respektohen në mënyrë që të shmanget infektimi me 

koronavirus. Ky udhëzues është i pregaditur që t'ju ndihmojë Juve, ashtu dhe 

miqëve, familjes dhe kujdestarëve Tuaj, mirë të kuptojnë ndikimin e pande-

misë Covid-19 në tretmanin Tuaj për karcinomin. Ky udhëzues përmban 

informacion në lidhje me Covid-19, simptomat dhe masat që mund ti 

ndëmerrni për të zvogëluar rrezikun e infektimit. Për të qëndruar të sigurt 

gjatë pandemisë së koronavirusit, mësoni rreth ndryshimeve të mundshme 

në trajtimin dhe kontrollet mjekësore.

Informacionet në lidhje me Covid-19 gjithnjë po zhvillohen dhe udhëzimet e 

dhëna këtu do të azhurnohen rregullisht.

Secili vend ka një qasje të ndryshme deri te pacientët e tij dhe udhëzime të 

ndryshme në lidhje me trajtimin e pacientëve me karcinom. Prandaj, 

qëndroni në kontakt me mjekun ose infermierin Tuaj që eshtë i përfshirë në 

trajtimin Tuaj.

Çfarë është koronavirusi?

Covid-19 është shkurtesa për ,,sëmundjen e Coronavirusit 2019“. Ajo është 

sëmundje e shkaktuar nga një koronavirus i ri, që përhapet shpejt, i quajtur 

SARS-KoV-2.

Koronavirusët janë një familje virusesh që shkaktojnë sëmundje te gjitarët 

dhe zogjtë, por gjithashtu shkaktojnë sëmundje edhe te njerëzit. Në Dhjetor 

2019, rastet e para njerëzore të Covid-19 të shkaktuara nga SARS-KoV-2 u 

raportuan në Wuhan, Kinë.

Koronavirusët shkaktojnë infeksione të traktit respirator te njerëzit. Koronavirusi 

i ri (SARS-KoV-2) po përhapet me shpejtësi në të gjithë botën dhe si rezultat i 

kësaj sëmundja, Covid-19, mund të shkaktojë infeksione serioze dhe të 

rrezikshme për jetën, veçanërisht tek të moshuarit (p.sh. mbi 65 vjeç) dhe ata 

të cilët kanë sëmundje.

Si mjekohet koronavirusi?

Nuk ka ndonjë trajtim specifik për Covid-19 dhe infeksioni trajtohet duke 

lehtësuar simptomat. Rastet e lehta trajtohen në kushte shtëpiake duke 

konsumuar sasi të mëdha të lëngjeve, pushim dhe duke përdorur paraceta-

mol për të ulur temperaturën. Pacientët me simptoma të rënda mund të 

hospitalizohen.

Medikamentet ekzistuese antivirale dhe agjentët që veprojnë në mekaniz-

min e mbrojtjes së njeriut janë në fazën e testimit për trajtimin e pacientëve 

me Covid-19. Në muajt e fundit, janë bërë hulumtime klinike për trajtimin me 

medikamente kundër malarjes (Klorokinë dhe Hidroksiklorokinë), medika-

mente antivirale për infeksionin HIV (Remedizivir, Lopinavir) dhe agjentë të 

tjerë që ndikojnë në përgjigjen imune të njeriut.

Këshillohet të shmangni vetë-mjekimin pasi mund të shfaqen efekte të 

padëshiruara. Bisedoni me mjekun Tuaj për mënyrën më të mirë për të 

trajtuar simptomat e Covid-19. 

Kush rrezikohet më shumë nga Covid-19?

Të dhënat e deritanishme tregojnë se të moshuarit janë një kategori e 

rrezikuar, veçanërisht ata me probleme shëndetësore si sëmundje kronike e 

mushkërive, sëmundjet e zemrës, diabeti, dobësimi kronik i veshkave dhe 

pacientët me karcinom. 

Nëse keni karcinom, mund të keni një rrezik më të lartë të ndërlikimeve 

serioze nga Covid-19 nëse:

• pranoni kimioterapi ose keni pranuar kimioterapi në 3 muajt e fundit;

• pranoni radioterapi;

• keni bërë një transplant të palcës së kockave ose një transplant të 

qelizave amë në 6 muajt e fundit ose jeni ende duke pranuar barëra 

imunosupresive;

• jeni të sëmurë nga kanceri i gjakut dhe sistemit limfatik që dëmton 

imunitetin e trupit (mbrojtjen) dhe në rast se nuk jeni vendosur në 

terapi specifike.

Cilat janë masat parandaluese?

• Të lahen duart rregullisht me sapun për të paktën 20 sekonda ose të 

kalohen me dezinfektues me bazë alkooli, veçanërisht pasi të keni 

qenë në një vend publik!

• Shmangni kontaktin e afërt!

• Mbuloni gojën dhe hundën me një maskë fytyre, shall kur dilni jashtë!

• Mbuloni hundën dhe gojën kur kolliteni ose teshtini!

• Pastroni rregullisht sipërfaqet brenda dhe jashtë shtëpisë dhe 

dezinfektoni ato!

• Kujdesuni për shëndetin Tuaj çdo ditë!

Cilat janë simptomat e Covid-19?

• Ethe

• Kollitje

• Ndezje të fytit

• Vështirësi në frymëmarrje

• Dhimbje muskulore

• Lodhje

• Humbja e shijes dhe erë

• Simptomat nga sistemi i zorrëve (diarre)

Simptomat e Covid-19 ndryshojnë te personat të cilët mjekohen nga kanceri 

në raport me një popullatë të shëndetshme.

Në rast të paraqitjes së simptomave të Covid-19, izolohuni menjëherë dhe 

me këshillën e mjekut amë të fillohet me trajtimin e infeksionit viral. Trajtimi i 

kancerit do të vazhdojë pas shërimit të plotë nga Covid-19. 

Si do të ndikojë pandemia
Covid-19 në kujdesin tim për karcinom?

Prania në spitale gjatë pandemisë Covid-19 është ekspozim në rrezik për të 

marrë infeksionin. Që të qëndroni të sigurt dhe për të zvogëluar rrezikun e 

infektimit me Covid-19, trajtimet Tuaja mund të jenë të përshtatura. Me 

qëllim që të zvoglohet qëndrimi dhe konsultimet me mjekun Tuaj ose 

motrën medicinale në ambientet spitalore, mund të ofrohen konsultime 

telefonike ose video konsultime.

Analizat e gjakut mund të Ju bëhen në qendrën tuaj rajonale me qëllim të 

shmangjes së  kontaktit. Dhënja e recetave mund të prolongohet ose të 

zëvendësohet me një recetë elektronike për pranimin pa ndërprerrje të 

terapisë orale adjuvante për karcinomin.

Si do të ndikojë pandemia COVID-19 në
trajtimin e llojit tim specifik të karcinomit?

Gjatë kohës së pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

tretmanet e caktuara, te disa do të prolongohen trajtimet ose do të rricakto-

hen terminet për tretman. E gjithë kjo është me qëllim që të vlerësohet 

urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksionit me 

koronavirus.

Pacientë me prioritet të lartë:

• trajtimet vazhdojnë sipas caktimit  të terminit të paracaktuar.

Pacientë me prioritet gjysëm- të lartë:

• me video konsultim ose konsultim telefonik  dhe tretmanet kryhen në 

institucionet shëndetësore (onkologjike) rajonale.

Pacientë me përparësi të mesme: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

(onkologjike) rajonale ose të shtyhen për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen me telefon ose të 

shtyhen gjatë kohëzgjatjes së pandemisë.

Ndikimi i COVID-19 në menaxhimin
e efekteve anësore të trajtimit të karcinomit

Veçanërisht e rëndësishme është që ju të vazhdoni të raportoni efektet 

anësore nga anti-kancer terapitë tek mjeku Juaj ose infermierja e 

përcaktuar. Konsultimet zakonisht do të zëvendësohen me thirrje telefonike 

ose video konferencë, por do të keni mjaft kohë për të diskutuar për 

shqetësimet  dhe mënyrën e trajtimit të tyre.

Mjeku Juaj mund të marrë masa shtesë të kujdesit në këtë kohë dhe të 

minimizojë vizitat në spital lidhur me përballimin e efekteve të 

padëshiruara. Për shembull, Gjatë një rreziku shumë të ulët të paraqitjes së 

neutropenisë febrile (zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) dhe 

kur zakonisht nuk ju përshkruhet një ilaç-faktor i rritjes së qelizave të bardha 

të gjakut, mjeku Juaj mund t'ju përshkruajë këtë medikament për  të 

zvogëluar nevojën për shtrim urgjent në spital nëse jeni ekspozuar me 

koronavirus. Nëse zhvilloni ose keni simptoma të nautropenisë febrile 

(zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) kurse gjendja Juaj është 

stabile (vlerësimin për gjendejen e bën mjeku me anë të telefonit ose video 

konsultimit) mund t'ju shkruhen antibiotikë pa u kontrolluar. Nëse mjeku 

Juaj mendon se keni një rrezik të lartë të paraqitjes së anemisë (dobësim 

serioz i gjakut), do t'ju shkruajë një medikament me faktor 

eritropoetin-stimulues me qëllim të shmangies së transfuzionit të  gjakut në 

kushte spitalore.

Është e rëndësishme të theksohet se disa nga simptomat e Covid-19 janë të 

ngjashme me efektet e padëshiruara të tretmanit për karcinom, si për 

shembull, lodhje dhe rritje të temperaturës. Qëndroni në kontakt me 

mjekun Tuaj ose infermierin e përcaktuar tuaj dhe raportoni simptomat.

Si ndikon pandemia COVID-19 në kujdesin paliativ?

Në kohën e pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

realizimin e  kujdesit paliativ, disa do të prolongojnë trajtimin e tyre ose do të 

ricaktojnë terminet e tyre për shërim. E gjithë kjo është me qëllim që të 

vlerësohet urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksio-

nit me koronavirusin.

Pacientë me prioritet të lartë:

• tretmanet vazhdojnë sipas termineve të paracaktuara.

Pacientë me prioritet  mesatarish- të lartë: 

• përmes konsultimit video dhe telefonik dhe trajtimi kryhet në 

institucionet shëndetësore rajonale (onkologjike).

Pacientë me prioritet të mesëm: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të kryhen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

rajonale (onkologjike) ose të shtyhen  për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimi me mjekun Tuaj mund të jenë telefonike ose të shtyhen 

gjatë kohëzgjatjes së pandemisë. 

Përshtatje e kujdesit paliativ (qëllimet kryesore)
• Tretmani për të lehtësuar dëmet serioze të shkaktuara nga karcinomi, si 

dhe ndërlikimet serioze të rikrijuara nga karcinomi janë një përparësi 

kryesore për pacientët të cilët  vuajnë nga  kanceri;

• Megjithatë, disa nga simptomat trajtohen në mënyrë efektive përmes 

konsultave telefonike;

• Mundet të angazhohen shërbimet e kujdesit shtëpiak që ta pranoni 

kujdesin e duhur paliativ.

Prioritetizimi
Në rast të paraqitjes së një ndërlikimi serioz të karcinomit, duhet të ju 

sigurohet një vlerësim urgjent nga mjeku Juaj ose infermierja edhe atë në 

rast se keni:

• Kompresioni në palcën kurrizore

• Kockë e thyer

• Mbingarkesa e zorrëve

• Të përziera

• Të vjella

• Urinim i çregulluar që mund të çojë në retencion renal

• Gulçim

• Mpiksje gjaku

• Anemi serioze

• Trombocitopeni

• Paraqitja e asciteve

• Bllokimi në venën kava të sipërme

• Metastazat e trurit

• Delirium

Sugjerime praktike
• Siguroni barna të mjaftueshme për t'i përballuar simptomat e shkaktu-

ara nga karcinomi, veçanërish edhe barërat kundër dhimbjes.

• Kontaktoni rregullisht mjekun Tuaj ose infermierin të cilët do ti ndjekin 

simptomat dhe nëse është e nevojshme do të ndryshojë terapinë.

• Gjatë radioterapisë paliative, zvogëlohet numri i tretmaneve të përcak-

tuara me qëllim që të zvogëlohet qëndrimi në kushte spitalore.

• Në fazën e avancuar të sëmundjes malinje, rekomandohet trajtimi në 

kushte shtëpiake për të shmangur rrezikun e infeksionit.

• Në rast të rrjedhjeve pleurale ose asciteve te të cilët janë të nevojshme 

drenazhet e shpeshta, mund të ju aplikohet një kateter i përhershëm 

me çka do të zvogëlohen qëndrimet spitalore.

Ndikimi i Covid-19 në skriningun (zbulimi i hershëm i sëmundjes)
Terminet e paracaktuara për skrining sigurisht që do të shtyhen për në të 

ardhmen e afërt.

Ndikimi i Covid-19 në procedurat për diagnostikimin
dhe përcaktimin e fazës-stadiumit të karcinomit
Testimet për të përcaktuar fazën e karcinomit mund të shtyhen nëse rreziku i 

infeksionit me koronavirusin i tejkalon përfitimet që vijnë nga testimi. Kjo 

mund të përdoret në pacientët të cilët kanë shfaqur shenja të kancerit me 

një rrezik të ulët për përparim të shpejtë, siç janë gjetjet e vogla të dyshimta 

të mamografisë. Kjo do të diskutohet prej rasti në rast. Te disa pacientë, 

procedurat e përcaktimit të stadiumit mund të kufizohen në ato që janë më 

të rëndësishme për aplikimin e tretmanit.

Përshtatjet në planet e intervenimeve kirurgjikale
Në shumicën e vendeve, intervenimet kirurgjikale shtyhen gjatë pandemisë 

me Covid-19. Te pacientët me karcinom, rreziku i mundshëm i përparimit të 

sëmundjes pas një operacioni të vonuar duhet të matet në rraport me 

rrezikun e infektimit dhe komplikimeve serioze nga Covid-19.

Në disa situata, mjeku Juaj mund të rekomandojë terapi neo-adjuvante 

(terapi e dhënë para intervenimt kirurgjikal) si një zëvendësim për interveni-

min kirurgjikal të vonuar. Duhet të theksohet se neo-adjuvante është 

imunosupresive, domethënë çregullon mekanizmin imunitar të pacientëve, 

gjë që kërkon qëndrime më të shpeshta në institucione spitalore, me çka 

rritet rreziku për infektimin dhe zhvillimin e komplikimeve serioze nga 

infeksioni Covid-19. Prandaj, mjeku Juaj duhet të  ju tregojë për të gjitha 

mundësitë me qëllim që të zvogëlohet rreziku për infektim me koronavirus.

Adaptimi-përshtatja në kimioterapi
Vendimi për shtyrje, ndryshim ose ndërprerje të kimioterapisë Tuaj do të 

merret vetëm pasi të jetë peshuar dëmi i mundshëm që mund të rezultojë 

nga shtyerja ose ndalimi i kimioterapisë Tuaj kundrejt përfitimeve të 

mundshme të parandalimit të Covid-19. Vendimi klinik do të merret nga rasti 

në rasti, duke marrë parasysh rrezikun e përsëritjes së kancerit nëse kimioter-

apia shtyhet ose ndërpritet, nëse numri i cikleve të kimioterapisë tashmë ka 

përfunduar dhe sa mirë e përballoni tretmanin. 

Kimioterapia mund të aplikohet në çdo 2 deri në 3 javë në vend se një herë në 

javë. Ndonjëherë pacientët e pranojnë kimioterapinë edhe  në kushte shtëpie.

Kimioterapia intravenoze mund të zëvendësohet nga terapia orale (në 

formën e tabletave orale) me çka zvogëlohen vizitat e shpeshta në spital.

Nëse vazhdoni të merrni kimioterapi, mjeku Juaj mund të rekomandojë 

përdorimin e faktorit profilaktik të rritjes për të përforcuar sistemin imunitar, 

si dhe të shkruaj antibiotikë për të zvogëluar rrezikun e komplikimeve serioze 

nga Covid-19.

Adaptimi në radioterapi
Nëse keni një tumor që përparon me shpejtësi dhe që mund të shërohet, 

rreziku i radioterapisë së vonuar mund të tejkalojë rrezikun e ndërlikimeve 

nga Covid-19. Prandaj, tretmani Juaj mund të vazhdojë me radioterapi. 

Në mënyrë që të zvogëlohet numri i vizitave në spital, rekomandohet që 

doza totale e radioterapisë të jepet në një periudhë më të shkurtër kohore 

krahasuar me radioterapinë standarde.

Nëse jeni duke marrë radioterapi për të kontrolluar simptomat, atëherë vizitat 

në institucionet spitalore do të shtyhen dhe mund të diskutohet për format 

tjera të tretmanit.

Përshtatja në terapinë endokrine
Terapia endokrine nuk bën çregullime në sistemin imunitar dhe nuk rrit 

rrezikun e komplikimeve serioze nga Covid-19. Gjatë kohës së pandemisë 

ëdhtë e sigurtë të vazhdohet me terapinë hormonale.

Kur terapia hormonale jepet në formë të injeksioni, mjeku Juaj mund të 

ndryshojë orarin e pranimit të terapisë hormonale. Për shembull, nëse merrni 

injeksione çdo 3 muaj, këto injeksione mund t’i merrni çdo 6 muaj në 

konsultim me mjekun Tuaj.

Përshtatja në imunoterapinë
Nëse jeni duke pranuar imunoterapi, mjeku Juaj mund të përshtasë orarin e 

tretmanit për të ulur frekuencën e vizitave në spital. E rëndësishme është të 

theksohet se imunoterapitë mund të shkaktojnë efekte serioze të padëshi-

ruara të lidhura me imunitetin. Çdo ndryshim në terapinë Tuaj do të bëhet 

pas një vlerësimi dhe diskutimi individual me mjekun Tuaj.

Adaptimi në transplantin e qelizave amë
Nëse keni një rrezik të lartë nga komplikimet serioze nga Covid-19, mjeku 

Juaj mund të rekomandojë shtyrjen e transplantimit të planifikuar të qelizave 

amë, veçanërisht nëse karcinomi Juaj kontrollohet mirë me tretmane të tjera. 

Aktualisht nuk ka asnjë provë që koronavirusi i ri transmetohet përmes 

transfuzionit të gjakut, por në disa sfera dhuruesit e mundshëm të qelizave 

amë mund të testohen për Covid-19 para mbledhjes së qelizave amë. 

Përshkak infeksionit me Covid-19 mund të rezultojnë më pak donator të 

qelizave amë. Në këto raste, qelizat amë do të qëndrojn të ngrira.
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Në kohën e pandemisë me  virusin Covid-19, pacientët me malinjitet janë 

kategoria më e  rrezikuar dhe më e frikësuar. Qasja e informacionit në lidhje 

me virusin dhe mënyrën se si mund të ndikojë tek pacientët me malinjitet 

është jashtëzakonisht e rëndësishme. Rekomandimet nga autoritetet shën-

detësore duhet të respektohen në mënyrë që të shmanget infektimi me 

koronavirus. Ky udhëzues është i pregaditur që t'ju ndihmojë Juve, ashtu dhe 

miqëve, familjes dhe kujdestarëve Tuaj, mirë të kuptojnë ndikimin e pande-

misë Covid-19 në tretmanin Tuaj për karcinomin. Ky udhëzues përmban 

informacion në lidhje me Covid-19, simptomat dhe masat që mund ti 

ndëmerrni për të zvogëluar rrezikun e infektimit. Për të qëndruar të sigurt 

gjatë pandemisë së koronavirusit, mësoni rreth ndryshimeve të mundshme 

në trajtimin dhe kontrollet mjekësore.

Informacionet në lidhje me Covid-19 gjithnjë po zhvillohen dhe udhëzimet e 

dhëna këtu do të azhurnohen rregullisht.

Secili vend ka një qasje të ndryshme deri te pacientët e tij dhe udhëzime të 

ndryshme në lidhje me trajtimin e pacientëve me karcinom. Prandaj, 

qëndroni në kontakt me mjekun ose infermierin Tuaj që eshtë i përfshirë në 

trajtimin Tuaj.

Çfarë është koronavirusi?

Covid-19 është shkurtesa për ,,sëmundjen e Coronavirusit 2019“. Ajo është 

sëmundje e shkaktuar nga një koronavirus i ri, që përhapet shpejt, i quajtur 

SARS-KoV-2.

Koronavirusët janë një familje virusesh që shkaktojnë sëmundje te gjitarët 

dhe zogjtë, por gjithashtu shkaktojnë sëmundje edhe te njerëzit. Në Dhjetor 

2019, rastet e para njerëzore të Covid-19 të shkaktuara nga SARS-KoV-2 u 

raportuan në Wuhan, Kinë.

Koronavirusët shkaktojnë infeksione të traktit respirator te njerëzit. Koronavirusi 

i ri (SARS-KoV-2) po përhapet me shpejtësi në të gjithë botën dhe si rezultat i 

kësaj sëmundja, Covid-19, mund të shkaktojë infeksione serioze dhe të 

rrezikshme për jetën, veçanërisht tek të moshuarit (p.sh. mbi 65 vjeç) dhe ata 

të cilët kanë sëmundje.

Si mjekohet koronavirusi?

Nuk ka ndonjë trajtim specifik për Covid-19 dhe infeksioni trajtohet duke 

lehtësuar simptomat. Rastet e lehta trajtohen në kushte shtëpiake duke 

konsumuar sasi të mëdha të lëngjeve, pushim dhe duke përdorur paraceta-

mol për të ulur temperaturën. Pacientët me simptoma të rënda mund të 

hospitalizohen.

Medikamentet ekzistuese antivirale dhe agjentët që veprojnë në mekaniz-

min e mbrojtjes së njeriut janë në fazën e testimit për trajtimin e pacientëve 

me Covid-19. Në muajt e fundit, janë bërë hulumtime klinike për trajtimin me 

medikamente kundër malarjes (Klorokinë dhe Hidroksiklorokinë), medika-

mente antivirale për infeksionin HIV (Remedizivir, Lopinavir) dhe agjentë të 

tjerë që ndikojnë në përgjigjen imune të njeriut.

Këshillohet të shmangni vetë-mjekimin pasi mund të shfaqen efekte të 

padëshiruara. Bisedoni me mjekun Tuaj për mënyrën më të mirë për të 

trajtuar simptomat e Covid-19. 

Kush rrezikohet më shumë nga Covid-19?

Të dhënat e deritanishme tregojnë se të moshuarit janë një kategori e 

rrezikuar, veçanërisht ata me probleme shëndetësore si sëmundje kronike e 

mushkërive, sëmundjet e zemrës, diabeti, dobësimi kronik i veshkave dhe 

pacientët me karcinom. 

Nëse keni karcinom, mund të keni një rrezik më të lartë të ndërlikimeve 

serioze nga Covid-19 nëse:

• pranoni kimioterapi ose keni pranuar kimioterapi në 3 muajt e fundit;

• pranoni radioterapi;

• keni bërë një transplant të palcës së kockave ose një transplant të 

qelizave amë në 6 muajt e fundit ose jeni ende duke pranuar barëra 

imunosupresive;

• jeni të sëmurë nga kanceri i gjakut dhe sistemit limfatik që dëmton 

imunitetin e trupit (mbrojtjen) dhe në rast se nuk jeni vendosur në 

terapi specifike.

Cilat janë masat parandaluese?

• Të lahen duart rregullisht me sapun për të paktën 20 sekonda ose të 

kalohen me dezinfektues me bazë alkooli, veçanërisht pasi të keni 

qenë në një vend publik!

• Shmangni kontaktin e afërt!

• Mbuloni gojën dhe hundën me një maskë fytyre, shall kur dilni jashtë!

• Mbuloni hundën dhe gojën kur kolliteni ose teshtini!

• Pastroni rregullisht sipërfaqet brenda dhe jashtë shtëpisë dhe 

dezinfektoni ato!

• Kujdesuni për shëndetin Tuaj çdo ditë!

Cilat janë simptomat e Covid-19?

• Ethe

• Kollitje

• Ndezje të fytit

• Vështirësi në frymëmarrje

• Dhimbje muskulore

• Lodhje

• Humbja e shijes dhe erë

• Simptomat nga sistemi i zorrëve (diarre)

Simptomat e Covid-19 ndryshojnë te personat të cilët mjekohen nga kanceri 

në raport me një popullatë të shëndetshme.

Në rast të paraqitjes së simptomave të Covid-19, izolohuni menjëherë dhe 

me këshillën e mjekut amë të fillohet me trajtimin e infeksionit viral. Trajtimi i 

kancerit do të vazhdojë pas shërimit të plotë nga Covid-19. 

Si do të ndikojë pandemia
Covid-19 në kujdesin tim për karcinom?

Prania në spitale gjatë pandemisë Covid-19 është ekspozim në rrezik për të 

marrë infeksionin. Që të qëndroni të sigurt dhe për të zvogëluar rrezikun e 

infektimit me Covid-19, trajtimet Tuaja mund të jenë të përshtatura. Me 

qëllim që të zvoglohet qëndrimi dhe konsultimet me mjekun Tuaj ose 

motrën medicinale në ambientet spitalore, mund të ofrohen konsultime 

telefonike ose video konsultime.

Analizat e gjakut mund të Ju bëhen në qendrën tuaj rajonale me qëllim të 

shmangjes së  kontaktit. Dhënja e recetave mund të prolongohet ose të 

zëvendësohet me një recetë elektronike për pranimin pa ndërprerrje të 

terapisë orale adjuvante për karcinomin.

Si do të ndikojë pandemia COVID-19 në
trajtimin e llojit tim specifik të karcinomit?

Gjatë kohës së pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

tretmanet e caktuara, te disa do të prolongohen trajtimet ose do të rricakto-

hen terminet për tretman. E gjithë kjo është me qëllim që të vlerësohet 

urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksionit me 

koronavirus.

Pacientë me prioritet të lartë:

• trajtimet vazhdojnë sipas caktimit  të terminit të paracaktuar.

Pacientë me prioritet gjysëm- të lartë:

• me video konsultim ose konsultim telefonik  dhe tretmanet kryhen në 

institucionet shëndetësore (onkologjike) rajonale.

Pacientë me përparësi të mesme: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

(onkologjike) rajonale ose të shtyhen për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të realizohen me telefon ose të 

shtyhen gjatë kohëzgjatjes së pandemisë.

Ndikimi i COVID-19 në menaxhimin
e efekteve anësore të trajtimit të karcinomit

Veçanërisht e rëndësishme është që ju të vazhdoni të raportoni efektet 

anësore nga anti-kancer terapitë tek mjeku Juaj ose infermierja e 

përcaktuar. Konsultimet zakonisht do të zëvendësohen me thirrje telefonike 

ose video konferencë, por do të keni mjaft kohë për të diskutuar për 

shqetësimet  dhe mënyrën e trajtimit të tyre.

Mjeku Juaj mund të marrë masa shtesë të kujdesit në këtë kohë dhe të 

minimizojë vizitat në spital lidhur me përballimin e efekteve të 

padëshiruara. Për shembull, Gjatë një rreziku shumë të ulët të paraqitjes së 

neutropenisë febrile (zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) dhe 

kur zakonisht nuk ju përshkruhet një ilaç-faktor i rritjes së qelizave të bardha 

të gjakut, mjeku Juaj mund t'ju përshkruajë këtë medikament për  të 

zvogëluar nevojën për shtrim urgjent në spital nëse jeni ekspozuar me 

koronavirus. Nëse zhvilloni ose keni simptoma të nautropenisë febrile 

(zvogëlimi i numrit të qelizave të bardha të gjakut) kurse gjendja Juaj është 

stabile (vlerësimin për gjendejen e bën mjeku me anë të telefonit ose video 

konsultimit) mund t'ju shkruhen antibiotikë pa u kontrolluar. Nëse mjeku 

Juaj mendon se keni një rrezik të lartë të paraqitjes së anemisë (dobësim 

serioz i gjakut), do t'ju shkruajë një medikament me faktor 

eritropoetin-stimulues me qëllim të shmangies së transfuzionit të  gjakut në 

kushte spitalore.

Është e rëndësishme të theksohet se disa nga simptomat e Covid-19 janë të 

ngjashme me efektet e padëshiruara të tretmanit për karcinom, si për 

shembull, lodhje dhe rritje të temperaturës. Qëndroni në kontakt me 

mjekun Tuaj ose infermierin e përcaktuar tuaj dhe raportoni simptomat.

Si ndikon pandemia COVID-19 në kujdesin paliativ?

Në kohën e pandemisë me Covid-19, disa pacientë do të vazhdojnë me 

realizimin e  kujdesit paliativ, disa do të prolongojnë trajtimin e tyre ose do të 

ricaktojnë terminet e tyre për shërim. E gjithë kjo është me qëllim që të 

vlerësohet urgjenca e trajtimit të karcinomit përkundrejt rrezikut të infeksio-

nit me koronavirusin.

Pacientë me prioritet të lartë:

• tretmanet vazhdojnë sipas termineve të paracaktuara.

Pacientë me prioritet  mesatarish- të lartë: 

• përmes konsultimit video dhe telefonik dhe trajtimi kryhet në 

institucionet shëndetësore rajonale (onkologjike).

Pacientë me prioritet të mesëm: 

• konsultimet me mjekun Tuaj mund të kryhen përmes telefonit ose 

video konferencës, të transferohen në institucionet shëndetësore 

rajonale (onkologjike) ose të shtyhen  për një periudhë të shkurtër, por 

jo më shumë se 6 deri në 8 javë.

Pacientë me prioritet të ulët: 

• konsultimi me mjekun Tuaj mund të jenë telefonike ose të shtyhen 

gjatë kohëzgjatjes së pandemisë. 

Përshtatje e kujdesit paliativ (qëllimet kryesore)
• Tretmani për të lehtësuar dëmet serioze të shkaktuara nga karcinomi, si 

dhe ndërlikimet serioze të rikrijuara nga karcinomi janë një përparësi 

kryesore për pacientët të cilët  vuajnë nga  kanceri;

• Megjithatë, disa nga simptomat trajtohen në mënyrë efektive përmes 

konsultave telefonike;

• Mundet të angazhohen shërbimet e kujdesit shtëpiak që ta pranoni 

kujdesin e duhur paliativ.

Prioritetizimi
Në rast të paraqitjes së një ndërlikimi serioz të karcinomit, duhet të ju 

sigurohet një vlerësim urgjent nga mjeku Juaj ose infermierja edhe atë në 

rast se keni:

• Kompresioni në palcën kurrizore

• Kockë e thyer

• Mbingarkesa e zorrëve

• Të përziera

• Të vjella

• Urinim i çregulluar që mund të çojë në retencion renal

• Gulçim

• Mpiksje gjaku

• Anemi serioze

• Trombocitopeni

• Paraqitja e asciteve

• Bllokimi në venën kava të sipërme

• Metastazat e trurit

• Delirium

Sugjerime praktike
• Siguroni barna të mjaftueshme për t'i përballuar simptomat e shkaktu-

ara nga karcinomi, veçanërish edhe barërat kundër dhimbjes.

• Kontaktoni rregullisht mjekun Tuaj ose infermierin të cilët do ti ndjekin 

simptomat dhe nëse është e nevojshme do të ndryshojë terapinë.

• Gjatë radioterapisë paliative, zvogëlohet numri i tretmaneve të përcak-

tuara me qëllim që të zvogëlohet qëndrimi në kushte spitalore.

• Në fazën e avancuar të sëmundjes malinje, rekomandohet trajtimi në 

kushte shtëpiake për të shmangur rrezikun e infeksionit.

• Në rast të rrjedhjeve pleurale ose asciteve te të cilët janë të nevojshme 

drenazhet e shpeshta, mund të ju aplikohet një kateter i përhershëm 

me çka do të zvogëlohen qëndrimet spitalore.

Ndikimi i Covid-19 në skriningun (zbulimi i hershëm i sëmundjes)
Terminet e paracaktuara për skrining sigurisht që do të shtyhen për në të 

ardhmen e afërt.

Ndikimi i Covid-19 në procedurat për diagnostikimin
dhe përcaktimin e fazës-stadiumit të karcinomit
Testimet për të përcaktuar fazën e karcinomit mund të shtyhen nëse rreziku i 

infeksionit me koronavirusin i tejkalon përfitimet që vijnë nga testimi. Kjo 

mund të përdoret në pacientët të cilët kanë shfaqur shenja të kancerit me 

një rrezik të ulët për përparim të shpejtë, siç janë gjetjet e vogla të dyshimta 

të mamografisë. Kjo do të diskutohet prej rasti në rast. Te disa pacientë, 

procedurat e përcaktimit të stadiumit mund të kufizohen në ato që janë më 

të rëndësishme për aplikimin e tretmanit.

Përshtatjet në planet e intervenimeve kirurgjikale
Në shumicën e vendeve, intervenimet kirurgjikale shtyhen gjatë pandemisë 

me Covid-19. Te pacientët me karcinom, rreziku i mundshëm i përparimit të 

sëmundjes pas një operacioni të vonuar duhet të matet në rraport me 

rrezikun e infektimit dhe komplikimeve serioze nga Covid-19.

Në disa situata, mjeku Juaj mund të rekomandojë terapi neo-adjuvante 

(terapi e dhënë para intervenimt kirurgjikal) si një zëvendësim për interveni-

min kirurgjikal të vonuar. Duhet të theksohet se neo-adjuvante është 

imunosupresive, domethënë çregullon mekanizmin imunitar të pacientëve, 

gjë që kërkon qëndrime më të shpeshta në institucione spitalore, me çka 

rritet rreziku për infektimin dhe zhvillimin e komplikimeve serioze nga 

infeksioni Covid-19. Prandaj, mjeku Juaj duhet të  ju tregojë për të gjitha 

mundësitë me qëllim që të zvogëlohet rreziku për infektim me koronavirus.

Adaptimi-përshtatja në kimioterapi
Vendimi për shtyrje, ndryshim ose ndërprerje të kimioterapisë Tuaj do të 

merret vetëm pasi të jetë peshuar dëmi i mundshëm që mund të rezultojë 

nga shtyerja ose ndalimi i kimioterapisë Tuaj kundrejt përfitimeve të 

mundshme të parandalimit të Covid-19. Vendimi klinik do të merret nga rasti 

në rasti, duke marrë parasysh rrezikun e përsëritjes së kancerit nëse kimioter-

apia shtyhet ose ndërpritet, nëse numri i cikleve të kimioterapisë tashmë ka 

përfunduar dhe sa mirë e përballoni tretmanin. 

Kimioterapia mund të aplikohet në çdo 2 deri në 3 javë në vend se një herë në 

javë. Ndonjëherë pacientët e pranojnë kimioterapinë edhe  në kushte shtëpie.

Kimioterapia intravenoze mund të zëvendësohet nga terapia orale (në 

formën e tabletave orale) me çka zvogëlohen vizitat e shpeshta në spital.

Nëse vazhdoni të merrni kimioterapi, mjeku Juaj mund të rekomandojë 

përdorimin e faktorit profilaktik të rritjes për të përforcuar sistemin imunitar, 

si dhe të shkruaj antibiotikë për të zvogëluar rrezikun e komplikimeve serioze 

nga Covid-19.

Adaptimi në radioterapi
Nëse keni një tumor që përparon me shpejtësi dhe që mund të shërohet, 

rreziku i radioterapisë së vonuar mund të tejkalojë rrezikun e ndërlikimeve 

nga Covid-19. Prandaj, tretmani Juaj mund të vazhdojë me radioterapi. 

Në mënyrë që të zvogëlohet numri i vizitave në spital, rekomandohet që 

doza totale e radioterapisë të jepet në një periudhë më të shkurtër kohore 

krahasuar me radioterapinë standarde.

Nëse jeni duke marrë radioterapi për të kontrolluar simptomat, atëherë vizitat 

në institucionet spitalore do të shtyhen dhe mund të diskutohet për format 

tjera të tretmanit.

Përshtatja në terapinë endokrine
Terapia endokrine nuk bën çregullime në sistemin imunitar dhe nuk rrit 

rrezikun e komplikimeve serioze nga Covid-19. Gjatë kohës së pandemisë 

ëdhtë e sigurtë të vazhdohet me terapinë hormonale.

Kur terapia hormonale jepet në formë të injeksioni, mjeku Juaj mund të 

ndryshojë orarin e pranimit të terapisë hormonale. Për shembull, nëse merrni 

injeksione çdo 3 muaj, këto injeksione mund t’i merrni çdo 6 muaj në 

konsultim me mjekun Tuaj.

Përshtatja në imunoterapinë
Nëse jeni duke pranuar imunoterapi, mjeku Juaj mund të përshtasë orarin e 

tretmanit për të ulur frekuencën e vizitave në spital. E rëndësishme është të 

theksohet se imunoterapitë mund të shkaktojnë efekte serioze të padëshi-

ruara të lidhura me imunitetin. Çdo ndryshim në terapinë Tuaj do të bëhet 

pas një vlerësimi dhe diskutimi individual me mjekun Tuaj.

Adaptimi në transplantin e qelizave amë
Nëse keni një rrezik të lartë nga komplikimet serioze nga Covid-19, mjeku 

Juaj mund të rekomandojë shtyrjen e transplantimit të planifikuar të qelizave 

amë, veçanërisht nëse karcinomi Juaj kontrollohet mirë me tretmane të tjera. 

Aktualisht nuk ka asnjë provë që koronavirusi i ri transmetohet përmes 

transfuzionit të gjakut, por në disa sfera dhuruesit e mundshëm të qelizave 

amë mund të testohen për Covid-19 para mbledhjes së qelizave amë. 

Përshkak infeksionit me Covid-19 mund të rezultojnë më pak donator të 

qelizave amë. Në këto raste, qelizat amë do të qëndrojn të ngrira.
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Kujdesuni për shëndetin tuaj
gjatë kohës së pandemisë Covid-19!

Shumë është e rëndësishme të vazhdoni të udhëheqni një 

mënyrë jetese të shëndetshme gjatë pandemisë me Covid-19. 

Kjo do t'ju lejojë të merreni më mirë gjatë trajtmanit të karcino-

mit dhe periudhën që pason. Ushqimi i shëndetshëm është 

jashtëzakonisht i rëndësishëm dhe rekomandohet përdorimi i 

ushqimeve të freskëta (fruta dhe perime).

Nëse keni probleme me qasjen në ushqimit dhe sendet 

ushqimore të nevojshme, kontaktoni autoritetin tuaj lokal që 

mund t'ju ndihmojë. Për të ruajtur shëndetin Tuaj, ushtroni sa më 

shumë që të jetë e mundur. Kjo mund të jetë një sfidë kur jeni i 

kufizuar në shtëpinë Tuaj, por ju mund të bëni shëtitje në 

kopshtin Tuaj, të ecni lart e poshtë shkallëve ose të ndiqni orët e 

ushtrimeve në internet. Çdo lloj lëvizje do t'ju ndihmojë të 

qëndroni të shëndetshëm dhe në formë.

Mos harroni të mbani higjenën personale.

Jashtëzakonisht e rëndësishme është të kujdeseni për shëndetin 

Tuaj mental në këto kohëra të vështira. Qëndroni në kontakt të 

rregullt me   miqtë dhe familjen përmes telefonit, postës elektro-

nike, mediave sociale dhe video 

thirrjeve. Nëse mendoni se keni 

nevojë për ndihmë ose mbështet-

je profesionale, kontaktoni një 

psikoterapeutist ose këshilltar.



Misioni
Shoqata për luftën kundër kancerit “Borka për çdo ditë të re” Shkup, që nga viti 2007 

është e përfshirë në mënyrë aktive në luftën kundër kancerit. Misioni ynë është të 

informojmë dhe edukojmë për të rritur ndërgjegjësimin e qytetarëve të Maqedonisë 

për kujdes, qasje serioze, trajtim në kohë, mbështetje sociale dhe emocionale të 

pacientëve dhe perceptimin e kancerit si një sëmundje potencialisht e kuruar.

Ne besojmë se të gjithë duhet të marrim pjesë aktive në krijimin e një popullate të 

shëndetshme të vetëdijshëm për sfidat e kësaj sëmundjeje. Në të njëjtën kohë, ne jemi 

të përqendruar në ofrimin e ndihmës psiko-sociale për të gjithë pacientët me kancer 

dhe të afërmit e tyre në përballjen me këtë sëmundje dhe mbështetje në luftën e tyre 

për të kaluar atë rrugë të pacientit.

Në linjën telefonike pa pagesë

075 22 88 99
mund të kontaktoni me një nga vullnetarët tanë, të cilat janë

të gatshme t'ju japin informacione dhe mbështetje.

02 3224 636  •  www.borka.org.mk

/borkaorg/borkaorgmk /borka---for-each-new-day


