
Keni pyetje?  
Na telefononi në

Pyetje që mund të drejtoni

Ju keni të drejtë të bëni pyetjet tuaja lidhur me një kërkim 

shkencor. Më poshtë do të gjeni një listë pyetjesh që mund 

të doni të bëni, përpara se të merrni pjesë në një kërkim shkencor.

Ku konsiston ndryshimi i procedurave të këtij studimi 

nga kujdesi shëndetësor që marr aktualisht për nevojat 

e mia personale? 

Përse jam rekomanduar për këtë kërkim shkencor?

Çfarë kërkojnë studiuesit që të bëj unë në këtë studim?

A kam nevojë për ndonjë medikament/aparat/trajtim/

procedurë në studim, si pjesë e kujdesit tim shëndetësor? 

Apo do të ndihmojë kjo kryesisht studiuesit t'i përgjigjen 

një pyetjeje shkencore?

A do të më ndihmojë studimi, medikamenti/aparati/trajtimi/

procedura të ndjehem më mirë? A do ta kurojë ai sëmundjen 

apo shqetësimin tim?

Cilat janë rreziqet dhe përfitimet e mundshme të të qenit 

pjesë e këtij studimi?

A mund të vazhdoj të ndiqem nga mjekët e mi gjatë studimit?

A do të konsultohet ekipi i studimit me kartelën time 

shëndetësore?

A do të jetë i disponueshëm për mua medikamenti/aparati/

trajtimi/procedura në studim, pasi të përfundoj studimin?

ku ndryshon kërkimi 

shëndetësor nga  

kujdesi shëndetësor?

Kërkimi shëndetësor

Pjesëmarrja në studim është zgjedhja juaj. 

Informohuni. Bëni pyetje. Merrni përgjigje.

Përmirësimi i kujdesit shëndetësor në të ardhmen është 

fokusi i kërkimit shëndetësor. Kërkimi shëndetësor 

i ndihmon doktorët dhe studiuesit të mësojnë lidhur 

me shëndetin e njeriut dhe sëmundjet. Ata zbulojnë 

gjithashtu mënyra më të mira për të parandaluar 

dhe trajtuar sëmundjet. Pjesëmarrja në kërkimin 

shëndetësor nuk është e njëjta gjë me marrjen e kujdesit 

shëndetësor. Janë disa ndryshime të rëndësishme 

që duhet të kuptoni.

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.

Rreziqet dhe përfitimet e kërkimeve 
shkencore
Kërkimet shkencore përpiqen t'u japin përgjigje pyetjeve 
që nuk janë ngritur më parë. Duke qenë se përgjigjet 
janë të panjohura, nuk përjashtohet ndonjë rrezik 
i mundshëm. Një medikament, aparat, trajtim ose 
procedurë eksperimentale mund të mos jetë më mirë 
se një medikament, aparat, trajtim ose procedurë që përdoret 
aktualisht në shëndetësi. Studimi mund të shkaktojë 
gjithashtu efekte anësore që studiuesit nuk i njohin ende.

Studiuesit shpresojnë gjithashtu të ndihmojnë njerëzit 
në të ardhmen. Ndaj mund të mos keni asnjë përfitim 
të drejtpërdrejtë nga përfshirja në një studim. Përpara 
se të pranoni të përfshiheni në një kërkim shkencor, 
duhet të kuptoni rreziqet dhe përfitimet e mundshme.
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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: http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf



Ku ndryshon kërkimi shëndetësor 
nga kujdesi shëndetësor?

Përse  
bëhet?

Ju quheni…

Kush 
përfiton  
dhe kur?

Sa i sigurt 
është 
rezultati?

Për t'ju ndihmuar 
me nevojat tuaja 
personale të kujdesit 
shëndetësor. 

Një pacient.

Ju; tani.

Mjekët ju ofrojnë 
trajtime që janë 
testuar paraprakisht. 
Ato janë pranuar si të 
sigurta dhe efektive.

kujdesi shëndetësor

Për t'iu përgjigjur një 
pyetjeje specifike lidhur 
me një sëmundje, 
gjendje shëndetësore, 
medikament, aparat 
ose procedurë që ka  
të bëjë me shëndetin.

Një pjesëmarrës 
në studim, një 
subjekt studimor, 
subjekt studimor ose 
vullnetar në studim. 

Njerëzit në të 
ardhmen. Ju mund të 
keni përfitim ose jo.

Studiuesit nuk e 
dinë nëse ajo që po 
studiojnë është më 
mirë ose më keq se 
trajtimet aktuale.

kërkimi shëndetësor

Çfarë është kërkimi shkencor 
në shëndetësi?
Kërkimi shkencor është një grup aktivitetesh që kryhen 
për t'iu përgjigjur një pyetjeje specifike shkencore. 
Të gjitha studimet duhet të ndjekin një plan të detajuar. 
Plani dikton se kush do të përfshihet në studim dhe 
se çfarë do të ndodhë. Ky plan quhet “protokoll.” 

Kur një studim përfshin njerëz, një grup ekspertësh 
që quhen “bordi shqyrtues institucional,” i quajtur 
gjithashtu IRB, mëson për studimin, para se ky i fundit të 
fillojë. Ata sigurohen që studimi është i drejtë dhe i sa më 
i sigurt që ju të merrni pjesë në këtë kërkim shkencor.

Kur përfshiheni në një kërkim shkencor në shëndetësi, 
ndihmoni studiuesit të kuptojnë nëse medikamenti, 
aparati, trajtimi ose procedura në studim është e sigurt, 
efektive dhe më e mirë se ato aktuale. Ju mund të vuani 
nga sëmundja ose shqetësimi në studim, ose mund të jeni 
i shëndetshëm. Në disa studime, ju nuk e dini se cilin 
trajtim ose procedurë do të ndiqni. Ndonjëherë këtë nuk 
e dinë as vetë studiuesit. Studimet kryhen në këtë mënyrë 
për të arritur t'u japin përgjigje pyetjes shkencore. 

Ju mund t'i mësoni ose jo rezultatet e testeve që janë 
kryer në studimin tuaj. Studiuesit do të punojnë për 
të mbrojtur të dhënat e studimit tuaj. Ata do të punojnë 
gjithashtu për t'u siguruar që të dhënat tuaja personale 
dhe mjekësore t'i shohin vetëm personat e autorizuar 
për këtë. Pas përfundimit të studimit, studiuesit mund 
t'i shpallin rezultatet në një revistë mjekësore apo 
artikull lajmesh. Por ata nuk do të shpallin të dhënat 
tuaja personale.

Çfarë është kujdesi shëndetësor?
Ruajtja e shëndetit tuaj është fokusi i kujdesit shëndetësor, 
që quhet ndryshe kujdesi mjekësor. Kur vizitoni mjekun tuaj, 
siç mund të jetë doktori, dentisti, infermierja, nutricionisti, 
fizioterapsti ose një mjek tjetër që kujdeset për nevojat tuaja 
personale shëndetësore, ky quhet kujdes shëndetësor. Mjeku 
juaj dëgjon shqetësimet tuaja. Ai ose ajo kryen teste për 
të zbuluar shkakun e gjendjes tuaj dhe trajton sëmundjen 
tuaj. Mjeku juaj ju bën të ditur rezultatet e testit tuaj dhe 
ju ndihmon të kuptoni se domethënien e tyre. Flisni për 
opsionet tuaja dhe mjeku juaj do t'ju ndihmojë të vendosni 
një trajtim. Kur merrni kujdes mjekësor, quheni “pacient.”

Çfarë është kërkimi shëndetësor?
Përmirësimi i kujdesit shëndetësor për të ardhmen është 
fokusi i kërkimit shëndetësor, që quhet gjithashtu kërkim 
mjekësor ose studim klinik. Kërkimi shëndetësor i ndihmon 
doktorët dhe studiuesit të mësojnë lidhur me shëndetin 
e njeriut dhe sëmundjet. Ata zbulojnë gjithashtu mënyra 
më të mira për të parandaluar dhe trajtuar sëmundjet. Nëse 
zgjidhni të përfshiheni në një kërkim shkencor, mund të 
ndihmoni njerëz të tjerë në të ardhmen. Por studimi nuk ju 
ndihmon detyrimisht me nevojat tuaja aktuale shëndetësore.

Kur përfshiheni në një kërkim shkencor mund të quheni 
“pjesëmarrës në studim,” “subjekt studimor” ose “vullnetar 
në studim”. Ju dhe pjesëmarrës të tjerë në studim ndihmoni 
studiuesit përmes testimit të medikamenteve, trajtimeve dhe 
procedurave eksperimentale. Ju jeni një pjesë e rëndësishme 
e kërkimit shëndetësor. Studiuesit nuk mund të zhvillojnë 
mënyra të reja për të parandaluar, për të mësuar ose trajtuar 
sëmundjet dhe shqetësimet shëndetësore pa ndihmën 
dhe pjesëmarrjen tuaj. 

Përse të merrni pjesë në një kërkim 
shkencor?
Ju mund të zgjidhni të merrni pjesë në një kërkim shkencor 
për njërën ose më shumë nga arsyet e mëposhtme. 

Dëshironi të ndihmoni të tjerët

Dëshironi të vullnetarizoheni

Dëshironi të ndihmoni studiuesit të zhvillojnë 
trajtime dhe medikamente të reja

Dëshironi të ndihmoni të tjerët që kanë gjendjen tuaj 
shëndetësore

Trajtimet e disponueshme nuk e kanë përmirësuar 
gjendjen tuaj
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