
PARANDALONI KANCERIN          
E QAFËS SË MITRËS

•	 Vaksinohuni kundër HPV para se të 
filloni me aktivitetin seksual

•	 Bëni kontrolle gjinekologjike të 
rregullta – testin PAP me ndihmën 
e të cilit analizohen ndryshimet e 
mundshme në qelizat e cerviksit 
Tuaj, e që me kalimin e kohës mund 
të kalojnë në kancer të qafës së 
mitrës.

•	 Praktikoni marrëdhënie seksuale 
të sigurta – përdorni prezervativë 
dhe evitoni ndryshimin e më shumë 
partnerëve seksual për ta zvogëluar 
kështu mundësinë e infektimit me 
virusin HPV dhe sëmundje të tjera 
seksualisht të transmetueshme

•	 Mos pini duhan
•	 Ushqehuni shëndetshëm
•	 Bëni aktivitet fizik

Për gratë në moshën nga 24-61 vjet 
në vendin tonë zbatohet skrining për 
parandalimin  dhe zbulimin e hershëm 
të kancerit të qafës së mitrës, ndërsa 
intervali kohor i rekomanduar për zbatimin 
e skriningut është 3 vjet.

Mjeku Juaj do Ju informojë për atë se sa 
shpesh duhet të bëni testin PAP, megjithatë 
duhet të dini se nuk mjafton të bëhet vetëm 
kontrolli në kuadër të skriningut. Nëse 
rezultati i testit PAP tregon anormalitete 
të caktuara të qelizave, bisedoni me mjekun 
për trajtimin dhe ndjekjen e mëtutjeshme 
të gjendjes.
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Gjatë shfaqjes së kancerit të qafës 
së mitrës në të shumtën e rasteve 
nuk vihen re kurrëfarë shenjash 
deri sa nuk bëhet tepër vonë për 
trajtimin e tij. Prandaj, skriningu 
i rregullt dhe në kohë i qafës së 
mitrës ka një rëndësi të madhe, 
madje edhe nëse nuk keni kurrëfarë 
simptomash dhe ndjeheni mirë.

•	 Kanceri i qafës së mitrës është 
kanceri i katërt me radhë më i 
shpeshtë tek gratë në mbarë botën

•	 Çdo vit diagnostikohen pothuajse 
600.000 raste të reja të kancerit të 
qafës së mitrës

•	 Nga kanceri i qafës së mitrës 
për çdo vit vdesin më shumë se 
300.000 gra

•	 Kanceri i qafës së mitrës është lloji i 
gjashtë më i shpeshtë i kancerit tek 
gratë në vendin tonë

•	 Në periudhën nga viti 2012-2020, 
nga kanceri i qafës së mitrës 
mesatarisht kanë vdekur nga 37 gra 
në vit

SHKAQET E SHFAQJES SË 
KANCERIT TË QAFËS SË MITRËS 

•	 Infeksioni me HPV
•	 Ndryshimi i partnerëve seksual
•	 Aktiviteti seksual i filluar në moshë 

shumë të re (para moshës 16 
vjeçare)

•	 Bashkëinfeksioni me sëmundje 
seksualisht të transmetueshme

•	 Pirja e duhanit
•	 Dobësimi i imunitetit
•	 Kushtet e këqija socio-ekonomike
•	 Përdorimi afatgjatë i 

kontraceptivëve oralë për më 
shumë se 5 vjet (rreziku kthehet 
në nivelet normale 10 vjet pas 
ndrëprerjes së përdorimit)

•	 Pariteti (numri i lindjeve) dhe mosha 
gjatë shtatzënisë së parë

SIMPTOMAT

•	 Shkarkim vagjinal me erë të keqe
•	 Gjakderdhje vagjinale jonormale 

(mes cikleve menstruale, gjatë ose 
pas marrëdhënieve seksuale, ose 
pas menopauzës)

•	 Dhimbje të mesit, të kurrizit
•	 Shenja gjaku në urinë, dhimbje gjatë 

urinimit, kapsllëk
•	 Lodhje e përgjithshme
•	 Humbje në peshë

Nëse vini re ndonjë nga 
simptomat e lartëpërmendura, 

edhe në qoftë se rezultati i fundit 
i skriningut të qafës së mitrës 

është normal, KËSHILLOHUNI ME 
MJEKUN TUAJ SA MË PARË TË 

JETË E MUNDUR. 

Skriningu i rregullt i qafës së 
mitrës dhe trajtimi në kohë i 
ndryshimeve parakanceroze  

mund ta parandalojë shfaqjen e 
kancerit të qafës së mitrës. 


