
Keni pyetje?  
Na telefononi në

Pyetje që mund të drejtoni
Ju keni të drejtë të bëni pyetjet tuaja lidhur me studimin. 

Më poshtë do të gjeni një listë pyetjesh që mund të doni 

të bëni, përpara se të pranoni të jepni kampionet ose 

të dhënat tuaja për studimin.

Si do të merret kampioni ose të dhënat e mia?

Çfarë të dhënash do të ruani dhe do të komunikoni?

Kush e zotëron ose kush është përgjegjës për biobankën?

Kush do të shohë kampionin ose të dhënat e mia? 

Si do ta ruani privatësinë time?

Si do ta përdorin studiuesit kampionin tim?

Çfarë lloj studimesh që përdorin kampionin tim do 

të bëhen në të ardhmen? 

A do të përdoren kampioni ose të dhënat e mia për 

qëllime tregtare, siç është zhvillimi i një produkti 

për shitje?

A do t'i mësoj unë rezultatet e studimit të kampionit tim? 

A do të m'i bëni të ditura rezultatet që mund të 

ndikojnë në shëndetin tim ose të familjarëve të mi? 

A mund t'i tërheq kampionët e mi nga biobanka 

në të ardhmen?

Nëse jeni të shqetësuar se si do të përdoren kampionët dhe 

të dhënat e mia nga studiuesit, ju lutemi pyesni studiuesin 

ose mjekun tuaj.
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dhënia e kampionëve  

dhe të dhënave për studim

Kërkimi shëndetësor

Pjesëmarrja në studim është zgjedhja juaj. 

Informohuni. Bëni pyetje. Merrni përgjigje.

Studiuesit shpesgh studiojnë kampionë nga 

trupi i njeriut (siç mund të jetë një kampion 

i vogël gjaku, indesh ose urine) për të mësuar 

më shumë se si funksionon trupi i njeriut. 

Nëse jeni të shëndetshëm si edhe nëse merrni 

trajtim mjekësor, studiuesit mund t'ju kërkojnë 

të jepni një kampion ose të dhëna që ata mund 

të përdorin për studime të ardhshme. 

Kjo broshurë përmban informacione të përgjithshme për qëllime mësimore 
dhe nuk ka për qëllim të japë këshilla mjekësore. Bisedoni me doktorin 
tuaj ose me ekipin tuaj studimor për t'u këshilluar lidhur me situatën tuaj 
personale dhe shqetësimet për shëndetin tuaj.

Pjesëmarrja në studim është një zgjedhje
Pjesëmarrja në një kërkim shkencor është një vendim 
i rëndësishëm personal. Përpara se të merrni pjesë, 
studiuesit do t'ju informojnë lidhur me objektivat 
e studimit si dhe rreziqet dhe përfitimet e mundshme. 
Ata do t'ju shpjegojnë gjithashtu rregullat që ndjekin 
për mbrojtjen e sigurisë dhe privatësisë tuaj. Kërkoni 
ndihmë nëse nuk kuptoni diçka apo keni pyetje. 

Nuk duhet të ndjeheni asnjëherë të nxituar apo nën 
presion për të marrë një vendim. Të qenit pjesë e një 
studimi është plotësisht vullnetare – është zgjedhja juaj.

Pasi të kuptoni studimin, mund të pranoni të merrni pjesë 
duke nënshkruar një dokument që quhet “deklarata 
e informimit dhe autorizimit”. Pasi ta keni nënshkruar, mund 

të ndryshoni mendje në çdo kohë, për çfarëdolloj arsye.

Njohja me rezultatet e studimit 
Ndonjëherë studiuesit që përdorin kampionët dhe 
informacionet tuaja mund të ndajnë me ju përfundimet 
e nxjerra. 

Studiuesit mund të përftojnë gjithashtu informacione që 
mund të ndikojnë në shëndetin tuaj ose atë të një anëtari 
të familjes tuaj. Por ata mund të mos e dinë identitetin tuaj 
dhe mund të mos i kenë të dhënat tuaja të kontaktit. Disa 
biobanka ruajnë të dhëna të identitetit tuaj, në mënyrë që 
t'ju kontaktojnë më pas për të tilla informacione. 

Nëse njohja me rezultatet e studimit të kryer me kampionet 
tuaja është një opsion, atëherë do të keni mundësinë 

të zgjidhni nëse dëshironi t'i mësoni rezultatet ose jo. 

Për më shumë informacione lidhur me këtë temë, referojuni 

broshurës tonë Rezultate të Rastësishme në Kërkimin 

Shëndetësor catalyst.harvard.edu/pdf/regulatory/

IncidentalFindings_Albanian_LowResolution.pdf



> 

>

>

Çfarë është një biobankë?
Një biobankë është një vend që grumbullon dhe ruan 
materiale biologjike. Sikurse një librari ka libra, një 
biobankë ka kampionë që studiuesit mund të studiojnë. 
Biobanka quhet gjithashtu edhe “depo bilogjike” ose 
depo indesh. Mund t'i dëgjoni studiuesit t'i përdorin 
gjithë këto terma. 

Një biobankë mund gjithashtu të mbledhë të dhëna 
për ju. 

Këto të dhëna mund të përfshijnë: 

Të dhëna mjekësore

Të dhëna gjenetike 

Informacione për ju, si mosha, puna që bëni, adresa 
dhe më shumë

Të dhëna personale, siç janë detajet për stilin tuaj 
të jetesës ose vendin ku jetoni

Ky informacion mund t'i bashkëngjitet kampionëve tuaj. 

Biobankat kanë rregulla për: 

Si i jepni kampionët ju dhe donatorët e tjerë

Si e ruajnë këto banka privatësinë e kampionëve 
dhe të të dhënave

Si sigurohen ato që vetëm studiues të kualifikuar 
mund të përdorin kampionët ose të dhënat tuaja 

Çfarë ndodh nëse vendosni të merrni kampionët 
tuaj nga biobanka 
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Dhënia e kampionëve  
për kërkim shkencor
Mund të zgjidhni të jepni një kampion nëse studiuesit 
ua kërkojnë këtë. Ndonjëherë një kampion mund të merret 
nga një procedurë mjekësore që keni kryer, siç mund 
të jetë operacioni ose një analizë gjaku. 

Nëse pranoni të jepni një kampion, një studiues do të 
bisedojë me ju se si do të depozitohet dhe do të sigurohet 
ky kampion. Do të nënshkruani gjithashtu një formular 
që nënkupton pranimin tuaj për të dhënë kampionë 
që do të përdoren në kërkimin shkencor.

Studiuesit mund t'ju pyesin gjithashtu nëse mund të ndajnë 
me ju të dhënat e nxjerra nga studimi i kampionit tuaj. 
Ata mund ta ndajnë këtë informacion me studiues të tjerë 
në rang kombëtar apo ndërkombëtar. 

Përse i përdorin studiuesit kampionët
Studiuesit studiojnë kampionët njerëzorë për të mësuar: 

Si funksionon trupi i njeriut 

Si zhvillohet sëmundja dhe si vepron në trupin e njeriut 

Si të trajtohen sëmundjet dhe shqetësimet – studimet 
në kampionët njerëzorë janë një mënyrë për të zbuluar 
trajtime më të mira

Studiuesit i quajnë kampionët e gjakut, të indeve dhe 
të materialeve të tjera “materiale biologjike”. 

Lloje të ndryshme materialesh biologjike
Shembuj materialesh biologjike përfshijnë:

Gjakun dhe pjesë të gjakut, si plazma ose rruazat e kuqe 
të gjakut 

Qelizat ose indet e trupit të njeriut

Produktet që prodhon trupi, si flokët, urina, pështyma 
ose djersa

Studiuesit i quajnë materialet biologjike edhe “biokampionë.” 
Kështu mund të dëgjoni termat “material biologjik”, 
“biokampion” ose thjesht “kampion”.

Lloje të ndryshme biobankash
Disa biobanka mbledhin kampionët dhe të dhënat 
për një sëmundje apo shqetësim të vetëm. Disa të tjera 
mbledhin lloje të ndryshme kampionësh që mund 
të përdoren në studime të ndryshme. 

Disa biobanka kanë kampionë dhe të dhëna të mbledhura 
nga një laborator apo spital i vetëm. Disa biobanka 
të tjera kanë kampionë dhe të dhëna të mbledhura nga 
gjithë vendi (ose nga jashtë vendit), ose nga kërkime 
të ndryshme shkencore. Disa vende kanë biobanka 
të themeluara nga shteti, siç është Instituti Kombëtar 
i Kancerit në Shtetet e Bashkuara. 

Përfitimet dhe rreziqet 
Përgjithësisht nuk keni përfitime të drejtpërdrejta nga 
dhënia e kampionëve ose të dhënave në një biobankë, 
por kjo mund të ndihmojë të tjerë në të ardhmen. 
Autorizimi i studiuesve të përdorin kampionët dhe 
të dhënat tuaja mund t'i ndihmojë ata të zhvillojnë 
trajtime të reja mjekësore. 

Rreziku kryesor në dhënien e kampionëve ose ndarjes 
së informacionit është që të dhënat tuaja mund të ndahen 
aksidentalisht me njerëz që nuk duhet t'i shohin ato. 
Çdo biobankë punon fort për të siguruar mbrojtjen e tyre. 

Për vëmendje
Nëse i jepni kampionë ose të dhëna një biobanke, 
zakonisht keni pak ose aspak kontroll mbi mënyrën 
se si do të përdoren ato nga studiuesit në të ardhmen. 
Por në çdo kohë, ju mund të kërkoni që të hiqen kampionët 
tuaj nga një biobankë.

Bazuar tek kampionët ose të dhënat tuaja ose të njerëzve 
të tjerë mund të zhvillohet një ilaç ose trajtim i ri. Nëse 
kjo ndodh, ju nuk do të paguheni dhe nuk do të keni asnjë 
përfitim nga ky ilaç ose trajtim.


