
Keni pyetje? Na telefononi në

Pyetjet që mund të bëni

Ju keni të drejtë të bëni pyetje në lidhje me konfliktin e interesit 

para se të vendosni nëse do të merrni pjesë në studimin 

kërkimor. Mund të keni dëshirë të bëni pyetjet e mëposhtme 

përpara se të merrni vendimin për pjesëmarrje:

Si mund ta gjej nëse ka një KI në këtë kërkim?

Cilat janë ligjet, rregulloret, apo rregullat për KI specifike 

për këtë studim? 

Ku mund të gjej më shumë informacion  

për KI për këtë studim?

Nëse ka KI, si menaxhohen ato?

Në çfarë do të ndikojnë KI-ja specifike? A do të ndikojë 

në studimin kërkimor? Nëse po, në çfarë mënyre?

Nëse do të gjej një KI potenciale në këtë kërkim,  

me kë duhet ta diskutoj, kujt duhet t'ia raportoj?

konflikti i interesit
në kërkim

Kërkimi shëndetësor

Pjesëmarrja në kërkim është zgjedhja juaj. 

Informohuni. Bëni pyetje. Merrni përgjigje.

Një konflikt interesi ose “KI“, mund të ekzistojë 
kur gjykimet apo veprimet personale mund të 
ndikohen nga një interes privat ose personal, 
që çon në përfitim personal, financiar ose 
profesional. Siguria e pjesëmarrësit mund të 
ndikohet nga një prirje nga ana e hulumtuesit 
për të pasur një rezultat të favorshëm.

Kjo broshurë përmban informacione të përgjithshme për arsye edukative 
dhe nuk ka si qëllim të sigurojë këshillë mjekësore. Flisni me mjekun tuaj 
ose me grupin kërkimor për të marrë këshilla për situatën tuaj personale dhe 
shqetësimet shëndetësore 

Ky material është hartuar nga ”New England Research Subject Advocacy 
Group”, me kontribute nga universitetet dhe qendrat akademike të kujdesit 
shëndetësor të institucioneve anëtare. Për më shumë informacione, shihni:  
http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf

Pjesëmarrja në kërkim është një zgjedhje

Pjesëmarrja në një studim kërkimor është një vendim i 

rëndësishëm personal. Para se të merrni pjesë, hulumtuesit 

do të bisedojnë me ju për qëllimet e studimit, rreziqet 

dhe përfitimet e mundshme. Ata gjithashtu do t'ju 

shpjegojnë rregullat që ndjekin për të mbrojtur sigurinë 

dhe privatësinë tuaj. Nëse nuk kuptoni diçka apo nëse keni 

pyetje, kërkoni ndihmë. 

Nuk duhet të ndiheni kurrë nën nxitim apo nën presion 

për të marrë një vendim. Pjesëmarrja në një studim 

kërkimor është krejtësisht vullnetare – është zgjedhja juaj.

Pasi ta kuptoni studimin, nëse vendosni për të marrë pjesë, do 

t'ju kërkohet të nënshkruani një dokument që quhet “deklaratë 

e dhënies së pëlqimit”. Edhe pasi të nënshkruani, mund ta 

ndryshoni mendjen në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye.

Ku mund të gjej më shumë informacion 
për KI-në? 

Shumë institucione kanë zhvilluar një sërë procedurash 

për menaxhimin e KI-së, të tilla si

Miratimi e politikave të KI-së dhe procedurave për të 

menaxhuar më së miri çdo KI;

Marrja e formularëve të zbulimit të informacioneve nga të 

gjithë anëtarët e stafit kërkimor dhe përditësimi periodik 

i tyre;

Duke kërkuar ndonjë anëtar të stafit me konflikt potencial 

për t'i zbuluar informacione institucionit të tyre para se 

fillojë studimi kërkimor, në mënyrë që institucioni të 

mund të vendosë mënyrën më të mirë për menaxhuar 

KI-në potenciale.
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Llojet e KI-ve në kërkim: 

Interesa financiare: 

Interesat financiare përfshijnë mundësitë kur  një individ 

përdor gjykimin e tij profesional për  përfitim financiar 

personal ose në përfitim të një kompanie në të cilën 

individi ka një interes financiar, si p.sh. patentë, markë 

tregtare, të drejtë autori, marrëveshje licencimi, interes 

pronësie ose aksione në bursë. Ose, një anëtar i grupit 

kërkimor mund të ndikohet nga pagesa  të majme që 

mund të vijnë. Kjo mund të përfshijë, për shembull, një 

grant për të financuar kërkime të ngjashme ose ndonjë 

që konkurron me studimin përkatës të hulumtuesit. 

Interesa jofinanciare: 

Personale: Kur interesat e tjera të një individi mund 

të ndikojnë te rezultatet e studimit kërkimor, stafi 

apo pjesëmarrësit

Profesionale: Kur një individ ka mundësinë për  

rritje profesionale, bazuar në përfshirjen e tij në  

studimin kërkimor

Institucionale: Kur përfitimet dhe/ose interesat financiare 

të një institucioni mund të ndikojnë apo duket se ndikojnë 

te kërkimi ose aktiviteteve të tjera të institucionit

Të perceptuara: Kur shfaqja e konfliktit është e njohur tek 

të tjerët dhe mund të vërë në pikëpyetje përshtatshmërinë 

e përfshirjes së atij personi në studim
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Çfarë është konflikti i interesit?

Një konflikt interesi ose “KI“, mund të ekzistojë kur gjykimet 

apo veprimet personale mund të ndikohen nga një interes 

privat ose personal, që çon në përfitim personal, financiar ose 

profesional. KI-ja mund të ndikojë projektimin, drejtimin ose 

raportimin e të dhënave të kërkimit dhe ndoshta të ndikojë te 

pjesëmarrësit në kërkim. 

Pse duhet ta marrësh në konsideratë KI-në?  

Gjatë kohës që vendosni për të marrë pjesë në studimin 

kërkimor, duhet të jeni të ndërgjegjshëm për rreziqet  

dhe përfitimet nga pjesëmarrja në studim, duke përfshirë 

edhe faktin nëse stafi i kërkimit ka apo nuk ka interesa  

të tjera që mund të luajnë një rol në rezultatin e studimit. 

Hulumtuesi mund të ndikojë në  sigurinë e pjesëmarrësve 

nëse ai/ajo dëshiron një rezultat të favorshëm të studimit.

Në ç'mënyrë KI-ja ndikon te studimi 
kërkimor?   

KI-ja mund të ndikojë te studimi kërkimor në shumë 

mënyra, të tilla si në projektimin e studimit kërkimor, te 

mënyra se si menaxhohet studimi, rishikimi i të dhënave, 

si dhe mënyrën e interpretimit të tyre. Megjithëse jo çdo 

KI mund të ndikojë te kërkimi, është e mundur që KI-ja  

të ndikojë te ju ose te cilësia e kërkimit. 

Në përgjithësi, KI-ja mendohet si diçka që ka të bëjë me 

interesat financiare, por çdo rrethanë që mund të ndikojë 

te studimi konsiderohet një KI potenciale. 

Si do t'ju informojë grupi kërkimor 
nëse ekziston një KI?   

Grupi kërkimor duhet të tregojë nëse ekziston një KI, dhe 

mënyrën se si po trajtohet konflikti. Gjatë procesit të dhënies 

së pëlqimit, do të informoheni për çdo KI potenciale dhe për 

mënyrat që ai mund të ndikojë te kërkimi. 

Cilat janë disa shembuj të KI-së në një 
studim kërkimor?  

Pranimi i dhuratave të tilla si vakte, kampionë 

medikamentesh etj. nga një kompani, i cili do të 

interpretohet si një vullnet për të ndikuar tek të 

dhënat e kërkimit.

Marrja e tarifave konsulente nga kompania e studimit 

kërkimor, ndërsa kryeni kërkim klinik të financuar 

nga kompania 

Zotërimi i aksioneve në një kompani, ndërsa kryeni 

kërkim klinik të financuar nga kompania 

Marrja e stimujve për arritje, të tilla si pagesa, aksione 

në bursë, dhurata etj.

Si e trajton grupi kërkimor konfliktin 
e interesit? 

Jo gjithmonë KI-të janë joetike dhe të papranueshme - 

nganjëherë ato janë të paevitueshme dhe në shumë raste 

mund të menaxhohen siç duhet ose ndikimi i mundshëm 

mund të ulet në një nivel të pranueshëm. 

Zbulimi i informacionit është strategjia më e zakonshme 

për trajtuar KI-në. Është e rëndësishme që KI-ja t’i bëhet 

i ditur  institucionit të hulumtuesit, bordit të rishikimit 

institucional (një grup njerëzish që rishikojnë studimet  

për të shqyrtuar të drejtat dhe mirëqenien e njerëzve 

që marrin pjesë në kërkim), dhe atyre të cilëve  u 

raportohen rezultatet (p.sh. gazeta, sponsorë, FDA etj.). 

Menaxhimi i KI-së mund të përfshijë marrjen e një vendimi 

për të mos lejuar një person me konflikt të marrë pjesë 

në studim, për të ulur kështu perceptimin e konfliktit.


