
Pyetjet që mund të bëni
Ju keni të drejtë të bëni pyetje në lidhje me provën klinike 

para se të vendosni nëse do të merrni pjesë. Më poshtë 

paraqitet një listë me disa pyetje që mund të dëshironi të bëni 

para se të pranoni për të marrë pjesë në një provë klinike.

Cili është qëllimi i provës klinike?

Kush paguan për provën?

Çfarë më kualifikon për të marrë pjesë në provën klinike?

Çfarë do të kërkohet që të bëj si pjesë e provës? 

Sa do të zgjasë prova? 

Sa herë do të jetë e nevojshme që të paraqitem apo të 

pyetem për të dhënë informacion?

Cilat janë përfitimet dhe rreziqet potenciale nëse marr pjesë?

Çfarë alternativash kam për pjesëmarrjen?

A do t’i ndani edhe me mua rezultatet e testeve? A do të 

më tregohen rezultatet e studimit?

A do të jem në gjendje ta di apo të zbuloj se çfarë trajtimi  

marr? Nëse po, kur do të më thuhet?

A do të kompensohem për pjesëmarrjen në provën klinike? 

Nëse shfaqen probleme për shkak të provës klinike, a do 

të paguajë studimi për kujdesin tim shëndetësor?

Keni pyetje? Na telefononi në

provat klinike

Kërkimi shëndetësor

Pjesëmarrja në studim është zgjedhja juaj. 

Informohuni. Bëni pyetje. Merrni përgjigje.

Prova klinike është një lloj studimi kërkimor 
që përfshin njerëz si pjesëmarrës në kërkim 
(të quajtur edhe “vullnetarë të kërkimit” ose 
“subjekte të kërkimi”). Në një provë klinike, 
hulumtuesit vëzhgojnë efektet që një ndërhyrje 
mund të ketë te pjesëmarrësit. Hulumtuesi 
grumbullon të dhëna (informacione) në lidhje 
me mënyrën se si ndërhyrja ndikon te shëndeti 
i pjesëmarrësve.

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. 
Financuar nga Programi UL1 TR001102 i Qendrës Kombëtare për Shkencat e Avancuara 
Përkthimore (CTSA) të NIH-së.

Pjesëmarrja në kërkim është një zgjedhje

Pjesëmarrja në një studim kërkimor është një vendim i 

rëndësishëm personal. Para se të merrni pjesë, kërkuesit 

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”. Pasi të nënshkruani, mund 

ta ndryshoni mendjen në çdo kohë dhe për çfarëdo arsye.

Ku mund të gjej më shumë informacion 
për provat klinike?  

Ofruesi juaj i kujdesit shëndetësor mund të jetë në gjendje 

t'ju ndihmojë për të gjetur më shumë informacion për 

provat klinike. Gjithashtu, mund të regjistroheni në 

një arkiv kërkimor për të mësuar më shumë për provat 

klinike.  Për më shumë informacione, shihni broshurën 

tonë të arkivit të kërkimeve. 
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Çfarë është prova klinike?

Prova klinike është një lloj studimi kërkimor që përfshin 

njerëz si pjesëmarrës në kërkim (të quajtur edhe “vullnetarë 

të kërkimit” ose “subjekte të kërkimi”). Një studim kërkimor 

bëhet për t'i dhënë përgjigje një pyetjeje shkencore 

dhe mjeku ose shkencëtari që drejton kërkimin quhet 

“hulumtues”. Në një provë klinike, hulumtuesit vëzhgojnë 

efektet që një ndërhyrje mund të ketë te pjesëmarrësit. 

Ndërhyrja mund të jetë një medikament ose një pajisje apo 

procedurë mjekësore; mund të jetë gjithashtu një ndryshim 

i sjelljes që pjesëmarrësit pranojnë ta provojnë. Hulumtuesi 

grumbullon të dhëna (informacione) në lidhje me mënyrën 

se si ndërhyrja ndikon te shëndeti i pjesëmarrësve.

Pse na duhen provat klinike?  

Provat klinike nevojiten për zhvilluar ose provuar medikamente, 

pajisje, trajtime dhe procedura të reja, si dhe për të ndihmuar 

t'iu përgjigjur pyetjeve të tilla si:

A funksionon? 

A funksionon më mirë se trajtimet e tjera? 

Deri në çfarë shkalle është e sigurt dhe efikase? 

Cilat janë efektet anësore?

Kush mund të marrë pjesë?

Në provat klinike mund të marrin pjesë njerëz të çdo 

moshe. Disa pjesëmarrës kanë një sëmundje ose një 

gjendje shëndetësore që hulumtuesit po studiojnë; 

pjesëmarrësit e tjerë janë vullnetarë të shëndetshëm.  

Për çdo provë klinike ka kërkesa në lidhje me personat që 

mund të marrin pjesë (kriteret e përfshirjes) dhe arsyet se 

pse dikush mund të mos kualifikohet për të marrë pjesë në 

provë (kriteret e përjashtimit).

Si funksionojnë provat klinike? 

Për shumicën e provave klinike, një pjesëmarrës caktohet 

ose në një grup për ndërhyrje, ose për një grup kontrolli. 

Grupi për ndërhyrje: Pjesëmarrësve në këtë grup u bëhet 

ndërhyrja që po provohet. 

Grupi i kontrollit: Pjesëmarrësve në këtë grup nuk u bëhet 

ndërhyrja. Në vend të saj, ata mund të marrin trajtimin 

standard për sëmundjen ose gjendjen, ose mund të marrin 

një ”placebo”. Një ”placebo” duket ose ka ndjesinë e një 

ndërhyrjeje, por nuk është një medikament ose trajtim 

aktiv. Grupi i kontrollit i ndihmon hulumtuesit që të 

kuptojnë efektet e ndërhyrjes eksperimentale.

Shpesh, pjesëmarrësit në grup caktohen në mënyrë rastësore 

në një grup. Kjo do të thotë se caktimi juaj në një grup ndodh 

rastësisht (si hedhja e monedhës). Nëse merrni pjesë në një 

provë klinike, mund të mos e merrni trajtimin eksperimental 

që po provohet. Në disa raste, nuk do të dini as grupin në të 

cilin jeni caktuar.

Përfitimet dhe rreziqet potenciale mund 
të përfshijnë: 

Përfitimet:

Keni akses në trajtime eksperimentale që nuk janë 

ende të disponueshme për publikun

Ndihmoni të tjerët duke kontribuar në zhvillimin e 

trajtimeve dhe procedurave të reja mjekësore.

Rreziqet:

Marrja e një trajtimi eksperimental kur efektet e tij 

ende nuk janë kuptuar plotësisht

Përjetimi i efekteve anësore ose komplikimeve të 

pakëndshme, serioze, madje edhe kërcënuese për jetën

Si zhvillohen provat klinike? 

1. Së pari, hulumtuesit vendosin pyetjet për të cilat 

kërkojnë përgjigje. 

2. Më pas, hulumtuesit hartojnë një plan të studimit 

kërkimor (i quajtur “protokoll”). Protokolli 

përshkruan mënyrën se si hulumtuesit synojnë 

të marrin përgjigjet për pyetjet dhe rolin e 

pjesëmarrësve të kërkimit në studim. 

3. Në vijim, një komitet etike i kërkimit duhet të rishikojë 

dhe miratojë protokollin. Në SHBA, ky komitet 

quhet Bord i Rishikimit Institucional (IRB). IRB-ja 

shqyrton përfitimet shkencore dhe rreziqet potenciale 

të studimit dhe mënyrën se si do të ndikohen 

pjesëmarrësit e kërkimit duke marrë pjesë. 

4. Pasi të ketë marrë të gjitha miratimet e nevojshme,  

hulumtuesi mund të nisë provën klinike.

Cilat janë fazat e provave klinike?

Në fazën I, hulumtuesit provojnë një ndërhyrje te një 

grup i vogël vullnetarësh të shëndetshëm. Ata duan të 

mësojnë nëse ndërhyja është e sigurt, dozimi i saktë dhe 

nëse vullnetarët kanë ndonjë reaksion ndaj ndërhyrjes 

ose efekte anësore prej saj. Në provat e fazës II, III, 

dhe IV, hulumtuesit mësojnë më shumë për sigurinë e 

ndërhyrjes dhe për shkallën e funksionimit te grupe më 

të mëdhenj pjesëmarrësish.

Kush paguan për provat klinike?  

Provat mund të paguhen nga agjenci shtetërore, kompani 

farmaceutike, ose organizata jofitimprurëse. 

>

>

>

>

>

>

>

>


