
Marrja e gjakut
për kërkime
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Çfarë është një marrje gjaku?
Marrja e gjakut është një mënyrë 
për mbledhjen e gjakut për analiza 
laboratorike. Nganjëherë një mostër gjaku 
merret duke futur një gjilpërë në venat e 
krahut tuaj, zakonisht afër bërrylit. Herë të 
tjera, një gjilpërë e vogël përdoret për të 
çpuar majën e gishtit nga ku mblidhen disa 
pika gjaku. Sasia e gjakut të marrë varet 
nga llojet e analizave që duhen kryer. 

Keni ende pyetje? 
Telefononi: 
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për një studim kërkimor apo kjo 
është gjithashtu pjesë e kujdesit të 
zakonshëm mjekësor për mua?

2. Sa gjak do të më merrni dhe sa çpime 
me gjilpërë do më bëni?

3. Kush do ti shohë analizat e mia të gjakut?
4. Çfarë ndodh nëse analizat tregojnë një 

problem shëndetsor?
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6. Si do të ruhet privatësia ime?
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të gjakut? 
8. A do të përdoren mostrat e mia të gjakut 

për studime kërkimore të ardhme? 
9. A do të jenë rezultatet e analizave 

të gjakut pjesë e të dhënave të mia 
mjekësore?

10. Kë duhet të telefonoj nëse kam ndonjë 
pyetje për këtë studim kërkimor?

Kjo broshurë përmban informacione të përgjithshme 
për qëllim edukativ dhe nuk ofron këshilla mjekësore. 
Flisni me mjekun tuaj të familjes ose me ekipin 
kërkimor përpara se të veproni bazuar në çfarëdo 
informacioni që përmbahet këtu për këshilla 
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Kur ju marrin gjakun si pjesë e kujdesit të 
rregullt shëndetsor, mjeku juaj zakonisht 
përpiqet të kontrollojë shëndetin tuaj, të 
diagnostikojë një problem ose të zbulojë 
nëse ju jeni në rrezik për ndonjë sëmundje.
Kur ju marrin gjak për një studim kërkimor, 
mostra juaj e gjakut ndihmon në përgjigjen  
e një pyetjeje shkencore. Ajo nuk ka si qëllim 
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problemet tuaja shëndetsore.  
Marrjet e gjakut janë pjesë e shumë llojeve 
të studimeve kërkimore.

Ndryshe nga një marrje gjaku standard ku ju 
dhe mjeku juaj diskutoni rezultatet e analizës, 

Pjesëmarrja në kërkime është zgjedhja juaj. 
Informohuni. Bëni pyetje. Merrni përgjigje.

grupi kërkimor ndoshta nuk ju tregon 
rezultatet e analizës. Ka mundësi që askush 
nuk do të shqyrtojë mostrën tuaj të gjakut për 
probleme shëndetsore. Mostra juaj e gjakut 
mund të bëhet pjesë e një numri të madh 
mostrash që do të studiohen së bashku dhe 
jo individualisht.    
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Ekzistojnë masa mbrojtëse që ndihmojnë 
sigurinë e vullnetarëve të kërkimit (të quajtur 
edhe “subjekte kërkimi”) dhe garantojnë që 
vullnetarët të trajtohen me respekt. Grupi 
kërkimor do diskutojë me ju Formularin e 
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qëllimet e studimit dhe rreziqet e dobitë 
e mundëshme. Kërkoni ndihmë nëse nuk 
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bëni gjërat me nxitim apo nën presion. 
Pjesëmarrja në një studim kërkimor është 
tërësisht vullnetare – është zgjedhja juaj. 
Ju mund të ndërroni mendje në çdo kohë 
dhe për çfarëdo arsye.
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Flisni me grupin kërkimor që të kuptoni 
se si të përgatiteni për momentin kur 
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japë këto informacione. Sigurohuni që ju 
kuptoni gjthçka për atë që ju pret. 
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Procesi i marrjes së gjakut është 
zakonisht i sigurtë. Nuk ka rreziqe të 
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e Lejes së Informuar. Sigurohuni që ju i 
kuptoni ato rreziqe që lidhen me procesin 
e marrjes së gjakut dhe me studimin 
kërkimor në përgjithësi.


