
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.

Lloje të tjera regjistrash 
Lloje të tjera regjistrash kanë lista të kërkimeve shkencore 
klinike, të cilat nuk përfshijnë të dhëna personale për njerëz 
që marrin pjesë në studim. 

Në SHBA, ClinicalTrials.gov është një regjistër online 
që përmban informacione lidhur me studime të ndryshme 
nëpër botë. Ai nuk përfshin çdo studim, pasi jo të gjithë 
studimet duhet të regjistrohen. 

Në ClinicalTrials.gov, ju mund:

Të mësoni lidhur me studimet që po zhvillohen 
në komunitetin tuaj dhe gjetkë

Të kontaktoni studiuesit, nëse dëshironi të bëheni 
pjesë e një studimi

Të mësoni lidhur me rezultatet e studimeve  
që kanë përfunduar

ClinicalTrials.gov mirëmbahet nga Libraria  
Kombëtare e Mjekësisë (NLM) në Institutin 
Kombëtar të Shëndetësisë (NIH).

Keni pyetje?  
Na telefononi në

Pyetje që mund të drejtoni

Ju keni të drejtë të bëni pyetjet tuaja lidhur me një 

regjistër pjesëmarrësish, 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 regjistrim. 

Si funksionon regjistri? 

A kushton gjë pjesëmarrja?

Si mund të gjej një studim ku të marr pjesë?

Lidhur me çfarë lloj studimesh do më kontaktoni? 

Kush do të më kontaktojë? 

Si do të më kontaktoni dhe sa shpesh?

Si do t'i përdorni dhe do të ruani të dhënat e mia 

dhe si do ta ruani privatësinë time? 

Çfarë ndodh nëse dëshiroj të heq të dhënat e mia 

nga regjistri?

A ka ky regjistër të dhëna nga kartela ime klinike?

Kë duhet të kontaktoj nëse kam pyetje të tjera?
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pjesëmarrës në studim
regjistri

Kërkimi shëndetësor

Një regjistër pjesëmarrësish në studim mbledh 

të dhëna lidhur me njerëzit që mund të duan të 

përfshihen në kërkime shkencore. Një regjistër 

mund të mbledhë të dhëna të përgjithshme, 

si emrin tuaj dhe të dhënat tuaja të kontaktit. Ai mund 

të mbledhë gjithashtu edhe të dhëna specifike, 

si për sëmundje ose gjendje shëndetësore që keni, 

ose edhe të lidhet me kartelën tuaj mjekësore. 

Pjesëmarrja në studim është zgjedhja juaj. 

Informohuni. Bëni pyetje. Merrni përgjigje.

Kjo broshurë përmban të dhëna 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.
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Çfarë është një regjistër 
pjesëmarrësish në studim?
Një regjistër pjesëmarrësish në studim është një vend 
informacionesh, përgjithësisht online. Një regjistër 
mbledh të dhëna lidhur me njerëzit që mund të duan 
të përfshihen në kërkime shkencore. Dy grupe njerëzish 
përdorin regjistrat:

Njerëzit që duan të gjejnë kërkime shkencore 
ose të mësojnë më shumë për studimet, dhe

Studiuesit që kërkojnë njerëz për të marrë pjesë 
në studimet e tyre.

Një regjistër mund të mbledhë të dhëna të përgjithshme, 
si emrin tuaj dhe të dhënat tuaja të kontaktit. Ai mund 
të mbledhë gjithashtu edhe të dhëna specifike, si për 
sëmundje ose gjendje shëndetësore që keni, ose edhe 
të lidhet me kartelën tuaj mjekësore. 

Përfitimet dhe rreziqet e përfshirjes në 
një regjistër pjesëmarrësish në studim
Ju mund të përfitoni duke u përfshirë në një regjistër, 
duke mësuar lidhur me kërkimet shkencore që mund 
t'ju interesojnë ju ose dikujt që ju njihni. 

Ekziston rreziku që dikush nga jashtë regjistrit të mund 
të hyjë tek të dhënat tuaja personale ose shëndetësore 
dhe t'i përdorë ato për qëllime të paautorizuara nga 
ju. Regjistrat kanë mënyrat e tyre për t'u mbrojtur nga 
kjo gjë. Në shumicën e rasteve, vetëm stafi i trajnuar 
posaçërisht mund të shohë të dhënat tuaja personale 
ose detajet e tjera që mund të lidhen lehtë me identitetin 
tuaj. Çdo regjistër ka politika specifike të privatësisë. 
Përpara se të përfshiheni në një regjistër, sigurohuni 
që të pyesni se si studiuesit mbrojnë të dhënat tuaja.

Përse të përfshihesh në një regjistër 
pjesëmarrësish në studim? 
Ju mund të bëheni pjesë e një regjistri për një 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 mjekësore

Trajtimet e disponueshme nuk e kanë ndihmuar 
gjendjen tuaj; ju mund të dëshironi të provoni 
një trajtim eksperimental që studiuesit janë 
duke studiuar

Pavarësisht arsyeve që keni, përfshirja nv një regjistër 
ju bën pjesë të rëndësishme të një kërkimi shkencor 
në mjekësi.

Duke u përfshirë në regjistrin e pjesëmarrësve, ju mund:

Të mësoni për mundësitë e pjesëmarrjes 
në kërkimet shkencore

Të mësoni më shumë për një sëmundje ose gjendje 
shëndetësore specifike

Mundësia e të provuarit të trajtimeve ose 
medikamenteve eksperimentale; këto mund të jenë 
të dobishme për ju, por mund edhe të mos jenë

Çfarë ndodh nëse përfshihen në një 
regjistër pjesëmarrësish në studim?
Përpara se të përfshiheni në një regjistër, duhet të kuptoni 
se si funksionon regjistri. Ju duhet të mësoni gjithashtu se 
si studiuesit do t'i përdorin të dhënat tuaja dhe do të ruajnë 
privatësinë tuaj. Nëse keni pyetje, ju lutemi sigurohuni 
të na pyesni.

Pasi të jeni përfshirë në një regjistër, studiuesit mund 
t'ju kërkojnë të merrni pjesë në një studim specifik. 
Mund t'ju vijë edhe një email, letër ose telefonatë lidhur 
me studimet, në të cilat mund të përfshiheni. Në disa 
regjistra, mund të kontaktoni studiuesit që po kërkojnë 
vullnetarë për studimin. 

Përfshirja në një regjistër nuk do të thotë se duhet të merrni 
pjesë në një studim. Nëse ju intereson një studim, keni 
mundësinë të drejtoni pyetje. Mund t'ju duhet gjithashtu 
t'u jepni studiuesve më shumë informacion se sa dhatë në 
fillim kur u përfshitë në regjistër. Kjo i ndihmon studiuesit 
të kuptojnë nëse jeni në gjendje të merrni pjesë në studim. 

Studiuesit do t'ju japin çdo detaj që ju të vendosni nëse 
dëshironi vërtet të merrni pjesë në një studim specifik. 
Ky proces quhet “informim dhe autorizim.” Si vullnetar 
në studim, mund të ndryshoni mendje në çdo kohë lidhur 
me pjesëmarrjen. Kjo përfshin edhe kohën gjatë proceseve 
të informimit dhe autorizimit, madje edhe kohën pasi 
fillon studimi.
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