
të dhënat studimore:  

si mbrohet dhe përdoren 

të dhënat e mia?

Kërkimi shëndetësor

Pjesëmarrja në studim është zgjedhja juaj. 

Informohuni. Bëni pyetje. Merrni përgjigje.

Pyetje që mund të drejtoni
Ju keni të drejtë të bëni pyetjet tuaja lidhur me 
studimin. Më poshtë do të gjeni një listë pyetjesh që 
mund të doni të bëni, përpara se të merrni pjesë në 
një studim. 

Çfarë të dhënash do të mblidhni për mua?

Kush do të ketë mundësi hyrjeje tek të dhënat 
e mia studimore? 

A janë vendosur të dhënat e mia studimore në kartelën 
time mjekësore? 

Si do të ruhen dhe do të mbrohen të dhënat  
e mia studimore? 

A do t'i ndani të dhënat e mia studimore me të tjerë? 
Nëse po, si do t'i mbrojnë ata?

Nëse emri im hiqet nga të dhënat e mia studimore, 
a mund të jem sërish i identifikueshëm?

Çfarë do të ndodhë me të dhënat e mia studimore 
kur të përfundojë studimi?

Për sa kohë do t'i ruani të dhënat e mia studimore?

Edhe nëse të dhënat e mia fshihen, a do të jenë 
hequr ato përfundimisht nga gjithë vendet ku janë 
ruajtur më parë?

Çfarë lloj kërkimesh mund të bëhen me të dhënat 
e mia studimore në të ardhmen? 

Keni pyetje?  
Na telefononi në
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Nëse merrni pjesë në një kërkim shkencor, 

studiuesit mund të mbledhin informacione 

për ju si pjesë e studimit. Studiuesit e quajnë këtë 

informacion “të dhëna”. Përpara se të vendosni 

të merrni pjesë në kërkimin shkencor, sigurohuni 

që e kuptoni se si do të mblidhen, ruhen dhe 

ndahen të dhënat për ju. Kjo broshurë ju thotë 

se çfarë bëjnë studiuesit për t'i ruajtur të dhënat 

tuaja të sigurta.

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.

Dhënia e informacionit është 
gjithashtu një zgjedhje
Ekipi studimor do të shqyrtojë së bashku me ju një listë 
me të dhëna që do të grumbullojë dhe do të shpallë si pjesë 
e kërkimit shkencor. Sigurohuni që t'u thoni nëse ka pjesë 
të caktuara të dhënash që nuk dëshironi të ndani. Më e mira 
është t'ia thoni këtë ekipit studimor sa më parë të jetë 
e mundur. Nëse mundeni, bëjeni të ditur përpara se të filloni 
kërkimin shkencor, në mënyrë që ata të mos mbledhin 
asnjë informacion që nuk dëshironi të ndani. Studiuesit 
mund të jenë nevojë për të dhëna specifike për të zhvilluar 
studimin dhe ju mund t'ju duhet t'i jepni ato nëse dëshironi 
të jeni pjesë e studimit. Nëse zgjidhni të mos e ndani atë 
informacion, mund të mos jeni në gjendje të merrni pjesë 
në kërkimin shkencor. 

Nëse keni pyetje për ndarjen e të dhënave tuaja, pyesni 
një nga anëtarët e ekipit studimor.



Çfarë janë të dhënat studimore?
Të dhënat studimore janë informacione që mblidhen, 
vëzhgohen ose krijohen në mënyrë që studiuesit 
t'i shqyrtojnë në kuadër të një kërkimi shkencor. Nëse 
merrni pjesë në një kërkim shkencor, studiuesit mund 
të mbledhin prej jush të dhëna lidhur me tematikën 
e studimit si dhe të dhëna personale, si mosha dhe 
adresa juaj. 

Cili është ndryshimi midis të dhënave 
studimore dhe të dhënave mjekësore? 
Doktori juaj mbledh të dhëna mjekësore nga ju për t'ju 
ofruar kujdesin mjekësor. Të dhënat mjekësore ruhen 
në kartelën tuaj mjekësore.

Një kërkim shkencor nuk ka për qëllim t'ju ofrojë 
kujdes mjekësor. Studiuesit mbledhin dhe vëzhgojnë 
të dhënat studimore për t'iu përgjigjur pyetjeve 
shkencore. Të dhënat studimore ruhen në një dosje 
të sigurt studimore dhe disa të dhëna mund të ruhen 
gjithashtu në kartelën tuaj mjekësore. 

A bëhen të dhënat e mia studimore 
pjesë e kartelës time mjekësore?
Varet. Të dhënat studimore ruhen në dosjen studimore, 
të veçuara nga kartela juaj mjekësore. Megjithatë, disa 
të dhëna mund të regjistrohen edhe në kartelën tuaj 
mjekësore, ju të mund t'i shohë edhe doktori juaj. 
Për shembull, studiuesit mund t'i dërgojnë doktorit 
tuaj një listë me alergji ose rezultatet e analizave të 
gjakut që janë kryer në kuadër të studimit. Nëse keni 
pyetje lidhur me informacionin që do të përfshihet 
në kartelën tuaj mjekësore, ose t'i dërgohet mjekut tuaj, 
pyesni një anëtar të ekipit tuaj studimor.

Kush do t'i shohë të dhënat  
e mia studimore?
Ekipi studimor përgjegjës për studimin ku jeni përfshirë 
mund të shohin të dhënat tuaja studimore në dosjen 
e studimit, por mund të mos arrijnë ta lidhin këtë 
informacion me identitetin tuaj. 

Studiuesit mund ta ndajnë informacionin që mund 
të përdoret për t'ju identifikuar (për shembull, emrin 
tuaj) nga pjesa tjetër e të dhënave tuaja studimore. 
Ndonjëherë ata përdorin një kod (me numra dhe germa), 
në mënyrë që ky informacion të mund të lidhet sërish 
më vonë, nëse është e nevojshme. 

Anëtarëve të komitetit, të cilët sigurohen që studimi është 
kryer si duhet, mund t'u duhet të shohin të dhënat tuaja. 
Komiteti quhet gjithashtu edhe “komiteti i rishikimit etik” 
ose “bordi i rishikimit institucional,” si dhe IRB. Atyre që 
mbikëqyrin ose ndihmojnë kërkimin shkencor, si agjencive 
shtetërore, avokatëve ose punonjësve të ruajtjes së të 
dhënave, mund t'u duhet ta shohin këtë informacion. 

Të dhënat tuaja studimore mund të ruhen pas studimit, 
në mënyrë që studiuesit të mund t'i përdorin ato në të 
ardhmen. Nëse të dhënat tuaja përdoren në studime 
të ardhshme, mund të keni pak ose aspak kontroll 
në mbrojtjen dhe përdorimin e tyre. 

Nëse keni pyetje lidhur me personat që do të shohin të 
dhënat tuaja studimore tani ose në të ardhmen, pyesni 
një nga anëtarët e ekipit studimor.

 

Si ruhen të dhënat e mia studimore? 
Studiuesit punojnë për t'u siguruar që të dhënat tuaja 
studimore t'i shohin vetëm personat e autorizuar për 
këtë. Çdo studim i mbron të dhënat studimore në mënyra 
të ndryshme. 

Ekipet studimore shpesh:

I mbyllin dokumentet me të dhënat në një dollap 
ose arkiv dosjesh

I ruajnë të dhënat elektronike me një firewall  
ose në një kompjuter të sigurt

Përdorni një fjalëkalim ose enkriptim (një kod 
elektronik) për të mbrojtur të dhënat studimore 

A mund të garantojnë studiuesit 
që të dhënat e mia studimore  
do të mbeten të mbrojtura?
Studiuesit punojnë fort për të mbrojtur të dhënat studimore. 
Ata duhet të ndjekin ligje dhe rregulla për të siguruar 
të dhënat tuaja. Ligji i Shteteve të Bashkuara kërkon disa 
organizime për t'i mbajtur tipet e ndryshëm të të dhënave 
të mëposhtme private:

Informacionet që ju identifikojnë

Informacionet lidhur me shëndetin tuaj fizik dhe mendor

Nuk ka asnjë garanci absolute që të dhënat tuaja 
studimore do të mbrohen. Nëse të dhënat tuaja 
studimore janë shpallur në mënyrë të pasaktë, ekipi 
studimor do të punojë për ta ndrequr këtë problem.
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