
Keni pyetje?  
Na telefononi në

Pyetje që mund të drejtoni
Ju keni të drejtë të bëni pyetjet tuaja lidhur me një kërkim 

shkencor, përpara se të vendosni nëse do të merrni pjesë 

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

të bëni, përpara se të merrni pjesë në një kërkim farmakologjik.

Cili është qëllimi i këtij kërkimi farmakologjik?

A do ta marr unë medikamentin në studim? A do të jetë 

në dijeni stafi i kërkimit shkencor nëse më është dhënë 

medikamenti në studim apo një placebo?

A do më duhet të shkoj në qendrën kërkimore? Nëse po, 

sa shpesh? Po sikur të humbas një vizitë?

Cilat janë rreziqet dhe përfitimet e mundshme 

të pjesëmarrjes në këtë studim?

Cila janë efektet anësore të pritshme?

A do më duhet të paguaj për medikamentin në studim? 

A do të faturohet kompania ime e sigurimit për çdo 

vizitë dhe medikament që do të marr në kuadër të këtij 

kërkimi shkencor?

A do t'i shtohet pjesëmarrja ime në këtë kërkim shkencor, 

kartelës time mjekësore? A do të informohet mjeku 

im kryesor për pjesëmarrjen time në këtë studim?

Sa do të zgjasë ky studim? Çfarë ndodh nëse vendos 

të largohem më herët nga ky studim?

A mund ta marr medikamentin në studim, pa marrë pjesë 

në studim?

Nëse medikamenti në studim funksionon, a mund ta marr 

pas përfundimit të studimit?

Kujt duhet t'i telefonoj nëse kam pyetje lidhur me studimin 

ose medikamentin në studim?

çfarë përfshihet në kërkimin 

shkencor të një medikamenti?

Kërkimi shëndetësor

Pjesëmarrja në studim është zgjedhja juaj. 

Informohuni. Bëni pyetje. Merrni përgjigje.

Studiuesit janë të interesuar të dinë se si mund  

të funksionojnë medikamentet për të parandaluar, 

diagnostikuar ose trajtuar sëmundjet dhe 

shqetësimet. Ata janë gjithashtu të interesuar 

të dinë se si disa medikamente e përmirësojnë 

shëndetin e përgjithshëm. Një kimikat që 

studiuesit po studiojnë quhet “medikament 

në studim”. 

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.

Ky material është hartuar nga Grupi i Advokimit të Subjektit Studimor të New England 
(New England Research Subject Advocacy Group) me kontribut të universiteteve 
anëtare dhe qendrave akademike shëndetësore të institucioneve anëtare. Për më 
shumë informacione, shihni: catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf

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.

Cilat janë rreziqet e pjesëmarrjes 
në kërkime farmakologjike? 
Pjesëmarrja në kërkime farmakologjike mund të përfshijë 
disa rreziqe për pjesëmarrësit në studim. Kjo ndodh pasi 
të jesh pjesë e një kërkimi shkencor nuk është njësoj 
si të marrësh një kujdes të rregullt mjekësor. Kështu, 
studiuesit po përpiqen t'i japin përgjigje një pyetjeje.

Një medikament në studim mund të funksionojë ashtu siç 
mendojnë studiuesit, por mund edhe të mos funksionojë. 
Medikamentet në studim mund të kenë afekte anësore 
(efekte të padëshiruara nga marrja e një medikamenti 
në studim) që nuk janë të njohura. Rreziqet dhe përfitimet 
specifike do të përshkruhen në mënyrë të detajuar 
në deklaratën e informimit dhe autorizimit. Sigurohuni 
që i kuptoni rreziqet përpara se të pranoni të merrni pjesë 
në një studim.
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Çfarë do të thotë të marrësh pjesë 
në kërkime farmakologjike? 
Kur merrni pjesë në kërkime farmakologjike, 
ndihmoni studiuesit t'u përgjigjen pyetjeve lidhur 
me një medikament në studim. Eksperimentet 
klinike ndahen në katër faza. Çdo fazë i ndihmon 
shkencëtarët t'u përgjigjen pyetjeve të ndryshme dhe 
secila fazë mund të përfshijë përgjegjësi të ndryshme 
për pjesëmarrësit në studim. 

Në fazën I eksperimentale, studiuesit testojnë 
një medikament në një grup të vogël 
pjesëmarrësish të shëndetshëm në studim. 
Ata duan të kuptojnë nëse medikamenti 
është i sigurt, sasitë e shëndetshme dhe 
nëse pjesëmarrësit kanë efekte anësore.

Në fazën II, III, dhe IV eksperimentale, 
studiuesit vazhdojnë të mësojnë lidhur  
me sigurinë e medikamentit në studim. 
Ata mësojnë se sa mirë funksionon në grupe 
më të mëdha pjesëmarrësish në studim. Disa 
pjesëmarrës në studim vuajnë nga sëmundja 
apo shqetësimet, për të cilat është krijuar 
medikamenti në fjalë.

Është e rëndësishme të dini se nëse merrni pjesë 
në kërkimin farmakologjik, mund të mos e merrni 
medikamentin në studim. Por mund të merrni 
trajtimin e zakonshëm ose një placebo. Studiuesit 
shpesh u caktojnë medikamente të ndryshme 
rastësore pjesëmarrësve (sipas rastit). Në disa 
studime, ekipi studimor mund të mos jetë në gjendje 
t'ju thotë nëse e keni marrë medikamentin në studim. 
Gjithashtu është e mundur që askush në studim, duke 
ju përfshirë ju, studiuesin dhe vetë stafin studiues, 
të mos dijë se çfarë medikamenti keni marrë si dhe 
kush merr medikamentin në studim. Ndonjëherë 
ekipi mund të mos jetë në gjendje të ndajë rezultatet 
e testit me ju.
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Kush merr pjesë në kërkimin farmakologjik?
Studimet kërkimore farmakologjike mund të përfshijnë 
qindra ose mijëra pjesëmarrës në studim. Në studim mund të 
marrin pjesë si të rriturit ashtu edhe fëmijët. 

Ata mund të jenë:

Pjesëmarrës të shëndetshëm në studim, ose 

Njerëz me një sëmundje ose shqetësim që studiuesit 
po studiojnë

Përse studiuesit zhvillojnë kërkime 
farmakologjike?

Për të zbuluar një kimikat ose kombinim kimikatesh 
që kanë një efekt të mirë në trupin e njeriut

Për të mësuar nëse një medikament në studim është 
i sigurt dhe efektiv në trajtimin e një sëmundjeje 
ose shqetësimi

Për të zbuluar dozimin më të mirë të një medikamenti 
në studim

Për të mësuar se si njerëz të ndryshëm reagojnë ndaj 
një medikamenti në studim – çka përfshin fëmijë, 
të rritur, pacientë me një sëmundje apo shqetësim 
të caktuar, dhe të tjerë

Agjencitë rregullatore, si Administrata e Ushqimit dhe 
Medikamenteve të Shteteve të Bashkuara (FDA) i përdorin 
të dhënat e përftuara nga kërkimet farmakologjike për 
të përcaktuar nëse një medikament në studim duhet të 
aprovohet dhe të vihet në dispozicion të publik si trajtim.
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Çfarë është kërkimi farmakologjik?
Studimet klinike janë proceset e zhvillimit dhe testimit të 
medikamenteve të reja dhe trajtimeve të tjera mjekësore. 
Medikamenti është çdo kimikat që mund të ndryshojë 
mënyrën e funksionimit të trupit tuaj. Medikamentet mund 
të jenë në forma të ndryshme, si lëngje ose pilula. Studiuesit 
janë të interesuar të dinë se si mund të funksionojnë 
medikamentet për të parandaluar, diagnostikuar ose trajtuar 
sëmundjet dhe shqetësimet. Ata janë gjithashtu të interesuar 
të dinë se si disa medikamente e përmirësojnë shëndetin e 
përgjithshëm. Një kimikat që studiuesit po studiojnë quhet 
“medikament në studim”.

Hapat në kërkimet farmakologjike 
Studiuesit testojnë fillimisht medikamentet në laborator 
dhe në studimet e kafshëve. Nëse një kërkim farmakologjik 
arrin disa standarde sigurie dhe rezulton se mund të jetë 
një trajtim i ri efektiv, atëherë testohet tek njerëzit. 

Kërkimi farmakologjik kryhet në 3 hapa kryesorë:

1. Zbulimi i medikamentit: Studiuesit kërkojnë kimikate 
që mund të kenë efekte pozitive në trupin e njeriut.

2. Studime paraklinike: Studiuesit e testojnë medikamentin 
në studim në qeliza në kushte laboratorike ose tek kafshët. 
Ata e bëjnë këtë për të mësuar se si reagon medikamentin 
në trupin e njeriut.

3. Eksperimentet klinike: Studiuesit testojnë sigurinë e një 
medikamenti në studim, kërkojnë efektet anësore, zbulojnë 
sasinë e duhur (dozimin) e medikamentit që duhet të marrin 
njerëzit dhe përcaktojnë efektivitetin e tij. Eksperimentet 
klinike i përfshijnë pjesëmarrësit në studim (quajtur 
ndryshe “vullnetarë në studim” dhe “subjekte studimore”). 
Në eksperimentet klinike, studiuesit zakonisht krahasojnë 
një medikament në studim me një medikament që është 
aprovuar tashmë për trajtimin e sëmundjes ose shqetësimit 
që po studiojnë. Ata mund ta krahasojnë atë gjithashtu edhe 
me një placebo. Një placebo është një pilulë ose trajtim 
që duket në pamje si medikamenti në testim, por nuk 
ka asnjë përmbajtje të medikamentit aktual.


