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Shoqata e grave shqiptare- amerikane “Motrat Qirizi” ka një mision kuptimplot e njerëzor, e ka 

vënë veten në shërbim të familjeve të  komunitetit shqiptar në diasporë, në ndihmë të njerëzve në 

nevojë ,e sidomos grave e fëmijve. 

Duke përmbushur këtë mission e duke ecur në gjurmët e traditës së saj shumë vjeçare kjo 

shoqatë ditën e Diel në datën 3 Nëntor 2013 në bashkëpunim me Italian-American Cancer 

Society dhe me mbështjen e palodhur të zyrës të asembleistit të distriktit Nr. 80 në Bronx Zotit 

Mark Gjonaj zhvilloi në Bronx House mamografi për gra shqiptare dhe amerikane me sigurime 

ose pa sigurime shëndetsore. 

Canceri i gjirit është një sëmundje e përhapur.Statistikat tregojnë se çdo vit mbi 220 mijë gra në 

Shtetet e Bashkuara diagnostikohen me këtë lloj kanceri  dhe më shumë se 40 mijë prej tyre 

vdesin prej tij. Në fakt është  kanceri më i diagnostikuar tek gratë si edhe është shkaktari i dytë i 

numrit të vdekjeve në mesin  e tyre.Në bazë të studimeve botërore në çdo 8  gra njëra është e 

rrezikuar të preket nga ky lloj kanceri gjatë jetës tyre.  

Për këtë arsye i kushtohet një vëmendje e madhe masave parandaluese të tij. Bazuar në punën e 

madhe të mjaft shoqatave të kancerit  në botë dhe me  përmirësimet  dramatike të studimeve mbi 

kancerin për  parandalimin dhe kurimin e tij, miliona grave u është dhënë mundësia  ta luftojnë  

këtë sëmundje vdekjeprurëse.Edhe gratë shqiptare nuk janë të imunizuara nga kjo sëmundje 

prandaj është shumë e nevojshme që të bëjnë një jetë sa më të shëndetshme si edhe ti kushtojnë 

shumë vëmendje masave parandaluese.Sepse kapja herët e sëmundjes shpëton jetën.Meqënëse 

shkaqet e vërteta të kancerit të gjirit nuk janë plotësisht të njohura parandalimi i tij është shumë i 

domosdoshëm.Për këtë arsye  shoqata e grave Shqiptare Amerikane AAWO ‘Motrat Qiriazi” e 

drejtuar nga Dr.Anna Kohen e ka pjesë të punës së saj sensibilizimin e opinionit në këtë drejtim. 

E pyetur për ecurin e aktivitetit e përkushtuara dhe e palodhuara Anna Kohen u shpreh se :”Ne si 

organizatë  i kemi vënë vetës një qëllim,të jemi porta e hapur e grave dhe vajzave në diasporë në 

rrugën e tyre të suksesit. Dhe suksesi nuk mund të bëhet pa njerëz të shëndetshëm e të 

painformuar për jetën e tyre.Për mendimin tim ky aktivitet shkoi shumë mirë.Ne kishim 17 gra 

shqiptare dhe amerikane që kryen mamografitë. Asembleisti Mark Gjonaj dhe televizioni Kultura 

Shqiptare ishte me ne për të ofruar mbështetjen dhe me këtë rast dëshiroj t’ju shpreh mirënjohjen 

në emër të organizatës.” 

Ky aktivitet nuk mund të bëhej i mundur pa punën  të vullnetarëve.Vlen të përmendet puna e 

palodhur e të gjithë bordit të AAWO për të sensibilizuar opinionin dhe për të siguruar 

pjesëmarrjen. Këtu mund të veçohen Tessa Fejzulla  dhe Bojkena Selimaj.Tessa,një vajzë shumë 

e edukuar,ekonomiste me profesion,fjalëpak  dhe punë shumë me prejardhje nga Maqedonia por 

e lindur edhe e rritur në Amerikë gjen kohën edhe mundësit të jap ndihmesën e saj në shërbim të 

komunitetit. 

Bojkena Selimaj e cila vazhdon studimet për infermieri e ka passion të saj shërbimin dhe 

ndihmesën ndaj të tjerëve.E pyetur për mbresat e saj nga aktiviteti ajo  u shpreh: “Mu desh të 



udhëtoja 3 orë për të shkuar në Bronx House,për të dhënë ndihmesën time në këtë aktivitet,por 

çdo minute ishte krejtësisht e vlefshme. Ndihem krenare dhe më gëzon fakti që ia kushtoj kohën 

time dhe punoj për aktivitete të tilla, si një mamografi falas . Ishte një ditë e bukur vjeshte dhe 

pak e ftohtë, por përkundër motit të ftohtë , shumë gra nuk munguan të marrin pjesë. Kishte disa 

gra që nuk ishin shqiptare , por ishin shumë mirënjohëse që u lejuan  të marrin pjesë në aktivitet. 

Gjatë kohës që isha në Bronx House , mora një telefonatë nga një grua amerikane  e cila pyeti se 

cila Organizatë e kryen atë, sepse kishte dëgjuar lajmin në televizion se disa organizata janë duke 

zhvilluar mamografi falas . I thashë se ne zakonisht marrim reservime para ditës së mamografisë 

, por meqënëse jeton afër je e mirëpritur të marrësh pjesë. Ajo erdhi dhe na falënderoi aq shumë 

për të. 

Si një studente infermjerie , unë e di vlerën dhe se sa e rëndësishme është mamografia për gratë 

mbi  40 vjeç.Eshtë nder dhe përgjegjësi për mua të jem pjesë e një organizatë shqiptare që 

kujdeset për shëndetin e grave në komunitetin tonë dhe që jam në gjendje të ndryshojë jetën e 

dikujt me zbulimin e hershëm  të sëmundjes aq të tmerrshme si kanceri i gjirit përmes 

mamografisë . 

Kjo ishte një ngjarje e suksesshme dhe unë jam e sigurt se vitin e ardhshëm do të jetë edhe më e 

sukseshme e me një numër më të madh të grave”. 

Sigurisht,shumë aktivitete të tjera janë në planet e Shoqatës së Grave  Shqiptaro-Amerikane 

“Motrat Qiriazi” për të ardhmen në shërbim të shëndetit të grave edhe fëmijëve.Si psh.aktivitete 

për parandalimin e cervikal kancer, si edhe biseda e workshops për shëndetin e fëmijëve dhe të 

rinjve. 

 

 

 

 


