
gjetjet e rastësishme

Kërkim studimor shëndetsor

Gjatë një kërkimi studimor, kërkuesit mund të gjejnë diçka të papritur.

Kjo quhet ndryshe “gjetje e rastësishme”. Këto gjetje të paparashikuara 

nuk janë të lidhura drejtpërdrejt me kërkimin në fjalë.  

Sidoqoftë, ato mund të japin informacione të rëndësishme mbi shëndetin 

e një pjesëmarrësi vullnetar në kërkim. 

Pyetje që duhen bërë para se të vendosni që të merrni pjesë  
në një kërkim studimor:

> Çfarë lloj gjetjesh do më tregoni edhe mua? Nëse nuk do të më tregoni  
për gjetjet e rastësishme, a mund të më shpjegoni përse?

> A kam unë mundësi zgjedhjeje për ato gjetje që ju do të më tregoni? 
Po sikur unë të mos dëshiroj të di për to?

> A do të më pyesni për preferencat e mia gjatë studimit?

> Çfarë ndodh nëse ju gjeni një kondicion shëndetsor serioz ose 
informacione të tjera mbi shëndetin tim?

> Kush do të pagojë për kujdesin dhe trajtimin mjekësor që vijon më pas?

> Çfarë ndodh nëse ju mësoni informacione që mund të ndikojnë vendimet 
planifikuese të familjes sime?

> Çfarë ndodh nëse ju mësoni diçka të papritur mbi historinë e familjes 
sime?

> A do të jeni ju në gjendje që të siguroni se gjetjet tuaja janë të sakta?

> Me cilin mund të flas për këto gjetje të rastësishme?

Pjesëmarrja në kërkime studimore është një zgjedhje. 
   Informohuni. Pyesni. Merrni përgjigje.

Kjo broshurë përmban informacion të përgjithshëm me qëllim edukativ dhe nuk ofron këshilla 
mjekësore. Flisni me mjekun tuaj apo grupin kërkimor për këshilla specifike për rastin tuaj 
konkret përpara se të veproni sipas informacioneve që përmbahen këtu.

Keni pyetje? Na telefononi



Mbi kërkimet studimore shëndetsore
Kërkimi studimor nuk është njësoj si kujdesi personal mjekësor. Kur ju shkoni 
te mjeku juaj si pjesë e kujdesit të rregullt mjekësor, shëndeti dhe mirëqenia juaj 
janë përparësitë kryesore të mjekut tuaj. Gjithsesi, nëse ju merrni pjesë në një 
studim kërkimor, shëndeti juaj personal nuk është fokusi i kërkimit. Ai kërkon t’i 
përgjigjet një pyetjeje shencore të caktuar. Testimet kërkimore dhe veprimtari të 
tjera nuk kanë synimin që t’ju ofrojnë juve kujdes mjekësor.

Pjesëmarrja në kërkim është një zgjedhje
Për të gjithë pjesëmarrësit vullnetarë në kërkim (të quajtur edhe “subjekte 
kërkimi”) ekzistojnë masa mbrojtëse dhe për të siguruar që ata trajtohen me 
rrespekt. Pjesëmarrja në një studim është vullnetare – është zgjedhja juaj. Kërkoni 
ndihmë nëse nuk kuptoni diçka. Ju nuk duhet të ndjeheni të shtyrë apo nën presion. 
Ju mund të ndërroni mendje në çdo kohë, për çdo lloj arsyeje.

Çfarë janë gjetjet e rastësishme?
Gjatë një kërkimi studimor, një kërkues mund të shohë diçka që nuk e priste. 
Kjo quhet ndryshe “gjetje e rastësishme”. Këto gjetje të papritura nuk janë të 
lidhura drejtpërdrejt me kërkimin. Gjithsesi, ato mund të japin informacion të 
rëndësishëm për shëndetin e një vullnetari në kërkim. 

Cilat janë disa nga llojet e gjetjeve të rastësishme?
Ekzistojnë disa lloj gjetjesh të rastësishme. Disa shembuj përfshijnë:

> Marrja e informacioneve të reja për ju dhe shëndetin tuaj
>Gjetja e një tumori apo njolle në CT, MRI, PET apo analiza të tjera 
>Gjetja e një problemi shëndetsor apo psikiatrik për të cilin ju nuk dinit gjë  
(ky propblem mund të jetë i trajtueshëm ose jo).
>Zbulimi që ju apo anëtarë të tjerë të familjes mund të keni rrezikun e zhvillimit të 
një sëmundjeje në të ardhmen (Kjo mund të ndikojë në vendimet planifikuese të 
familjes). 

Ndonjëherë kërkuesit nuk e dinë se çfarë kanë gjetur ose si mund të ndikojë kjo 
gjetje mbi jetën dhe shëndetin tuaj në përgjithësi. 

A do të më tregojnë kërkuesit për gjetjet e tyre?
Vendimi për të ndarë me ju rezultatet e kërkimit dhe gjetjet a papritura varen nga lloji 
i informacionit dhe preferencat tuaja si vullnetar kërkimi. Kërkuesit mund të ndajnë 
me ju disa ose të gjitha gjetjet e tyre. Gjithsesi, ju mund të mos dëgjoni për ndonjë 
gjetje për një kohë shumë të gjatë. 

Ka gjithashtu mundësi që kërkuesit të mos ju tregojnë asgjë për rezultatet e gjetjeve 
të rastësishme. Sidoqoftë, ju mund të keni ende një problem shëndetsor tani apo në 
të  ardhmen. Flisni me mjekun tuaj ose një ofrues të kujdesit shëndetsor nëse keni 
pyetje për shëndetin tuaj.

Pyesni kërkuesit se çfarë informacioni ata do të ndajnë me ju (nëse ka ndonjë). Pyesni se 
çfarë burimesh janë në dispozicion nëse ju mësoni diçka të papritur mbi shëndetin tuaj.

Njohuri mbi gjetjet të rastësishme 
Përfitimet: Ju mund të përfitoni nga njohuritë mbi gjetjet e rastësishme. 
Për shembull, këto gjetje mund t’ju tregojnë për rrezikun e zhvillimit të një 
sëmundjeje. Në disa raste, ju mund të merrni masa për të ulur këtë rrezik. Në raste  
të tjera, ky informacion mund t’ju ndihmojë që të merrni vendime në jetën tuaj.  
Disa gjetje mund gjithashtu të ndihmojnë të afërmit tuaj të një gjaku, të cilët mund 
të kenë të njejtët rreziqe për zhvillimin e një sëmundjeje apo patologjie. Ju duhet të 
dikutoni me mjekun tuaj për çdo gjetje të rastësishme.

Rreziqet: Mund të jetë shumë shqetësuese të dëgjoni informacione të papritura mbi 
shëndetin tuaj. Kjo është veçanërisht e vërtetë nëse mësoni se ju keni apo do të zhvilloni 
një patologji që nuk ka trajtim ose kurim. Ka mundësi që gjetjet e rastësishme të 
ndikojnë lidhjet tuaja familjare ose shoqërore, të ndryshojë vendimet planifikuese të 
familjes tuaj, apo t’ju prekë financiarisht. Ju mund të keni nevojë për më shumë analiza 
e procedura për të gjetur domethënien e vërtetë të informacionit të ri. Ka gjithashtu 
mundësi që ky informacion të jetë i gabuar dhe ju do të shqetësoheni pa arsye.  

Grupi kërkimor do ju flasë për një Formë Informim Miratimi dhe do ju shpjegojnë 
qëllimet e studimit dhe rreziqet e përfitimet e mundëshme. Flisni me grupin kërkimor  
për gjetjet e rastësishme. Pyesni për rreziqet dhe përfitimet e njohjes së këtyre lloj 
gjetjesh. Merrni parasysh se si ky informacion mund të ndikojë mbi ju dhe familjen tuaj.
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