
Keni pyetje?  
Na telefononi në

Pyetje që mund të drejtoni

Ju keni të drejtë të bëni pyetjet tuaja lidhur me ekipin 

studimor dhe kërkimin shkencor, përpara se të vendosni 

nëse do të merrni pjesë në të. Anëtarët e ekipit studimor janë 

atje për t'iu përgjigjur pyetjeve tuaja dhe për t'ju ndihmuar 

të gjeni përgjigjet e pyetjeve që ata nuk mund t'i përgjigjen. 

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

t'i drejtoni ekipit studimor, përpara se të merrni pjesë 

në një studim.

Cili është hulumtuesi kryesor për këtë studim? 

Kush tjetër është pjesë e ekipit studimor? 

Me cilët anëtarë të ekipit studimor do të punoj?

Çfarë do të bëjë çdo anëtar i ekipit studimor?

Si trajnohet ekipi studimor për të zhvilluar këtë studim?

Cili/cilët anëtar/ë të ekipit studimor duhet të kontaktoj 

për të drejtuar pyetje? Si mund t'i kontaktoj?

Nëse nuk ndjehem mirë, a duhet t'i telefonoj mjekut 

tim kryesor? Apo dikujt në ekipin studimor?

Kë duhet të kontaktoj nëse dua ta lë studimin?

Krahas ekipit studimor, a duhet të kontaktoj dikë 

tjetër për pyetjet apo shqetësimet e mia?

takohuni me ekipin studimor

Kërkimi shëndetësor

Pjesëmarrja në studim është zgjedhja juaj. 

Informohuni. Bëni pyetje. Merrni përgjigje.

Kërkimet shkencore mbledhin informacione për 

t'iu përgjigjur pyetjeve shkencore. Ata ju ndihmojnë 

të gjeni mënyra më të mira për të parandaluar 

dhe trajtuar sëmundjen si dhe për të përmirësuar 

kujdesin shëndetësor në të ardhmen. Çdo studim 

ka një ekip studimor. Anëtarët e ekipit punojnë 

së bashku për të ndjekur një plan të detajuar 

për studimin, që quhen protokoll.

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 të flasin me ju 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.
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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



Anëtarët e një ekipi studimor
Një ekip studimor mund të përfshijë shkencëtarë, doktorë, 
infermierë dhe staf që ndihmojnë në koordinimin dhe 
zhvillimin e studimit. Ekipi studimor mund të jetë shumë 
i madh, me shumë njerëz në spitale të ndryshme. Ose mund 
të përfshijë vetëm pak njerëz. Le të takojmë disa nga anëtarët 
e ekipit studimor. 

 Hulumtuesi kryesor, ose HK, është personi përgjegjës 
për gjithë studimin. Çdo studim ka një HK. Ky person 
zakonisht është doktor ose shkencëtar. HK planifikon 
studimin dhe sigurohet që veprimtaritë të kryhen të sigurta 
dhe të sakta. Ai ose ajo vendos se çfarë bën secili anëtar 
i ekipit studimor. HK mbikëqyr gjithë veprimtaritë studimore 
dhe gjithë anëtarët e ekipit studimor. HK sigurohet gjithashtu 
që çdokush në ekip të ketë trajnimin e duhur.

Bashkë-hulumtuesit janë studiues që punojnë bashkë me 
HK. Shumë studime janë bashkë-hulumtues. Ata zakonisht 
janë doktorë, shkencëtarë ose njerëz me trajnime të tjera 
të rëndësishme për studimin. Bashkë-hulumtuesit mund 
ta ndihmojnë HK të hartojë studimin ose ta mbikëqyrë atë. 
Por ata nuk janë përgjegjës për gjithë studimin. Ata mund 
të punojnë vetëm me një pjesë, si kryerja e analizave 
laboratorike ose studimi i të dhënave studimore. 

Një infermiere në studim zakonisht ka kryer një trajnim dhe 
ka përvojë në kërkimin shkencor. Shumë studime që kanë 
të bëjnë me kërkime mjekësore ose klinike, kanë një infermier 
në ekip. Ai ose ajo ndihmon në kryerjen e studimit, duke 
u fokusuar tek kujdesi dhe siguria e pjesëmarrësve në studim. 
Infermieri në studim shpesh përfshihet në koordinimin 
e veprimtarive studimore të përditshme. 

Një koordinator studimi / asistent studimi është një person 
që punon me anëtarët e tjerë të ekipit studimor për të organizuar 
dhe ndihmuar me detyrat e përditshme të studimit. 

Një ekip studimor punojnë së bashku
Pavarësisht nëse ekipi studimor është i madh ose i vogël, 
të gjithë anëtarët punojnë së bashku për sigurinë dhe 
mirëqenien tuaj sa më të madhe gjatë kohës që jeni 
të përfshirë në studim. Hulumtuesi kryesor drejton ekipin 
studimor, por gjithë anëtarët e ekipit punojnë së bashku 
për t'u siguruar që studimi është kryer i saktë dhe i sigurt. 

Anëtarët e ekipit studimor kanë shumë detyra të caktuara 
bazuar në rolin/rolet e tyre. 

Disa prej tyre përfshijnë:

Të sigurohen që pjesëmarrësit në studim janë 
të përshtatshëm për studimin

Të sigurohen që gjithë pjesëmarrësit të marrin 
udhëzime të qarta

Të japin ose të mbikëqyrin procedurat e studimit 

Të sigurohen që pjesëmarrësit të jenë të sigurt dhe 
të shëndetshëm gjatë studimit. 

Krahas trajnimit të tyre si doktorë, infermierë ose 
shkencëtarë, anëtarët e ekipit studimor marrin trajnime 
shtesë të posaçme për studimin. Ata mësojnë se si të zhvillojnë 
kërkimet shkencore në mënyrë të saktë, të sigurt dhe 
të ligjshme. 

Shumë njerëz të tjerë ndihmojnë në kërkimin shkencor. 
Për shembull, një studim mund të përfshijë:

Farmacistë që japin një medikament studimor

Laborantë që marrin kampionë gjaku dhe të tjera

Dietologë që ndihmojnë me nevojat dietike 
të pjesëmarrësve

Punonjësit socialë që ofrojnë mbështetje dhe mund 
të diagnostikojnë dhe trajtojnë problemet mendore, 
çrregullime të sjelljes dhe probleme emocionale

Stafi i zyrës që mund të ndihmojnë në mbledhjen 
e të dhënave shqyrtuese
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Pjesa e rëndësishme që luajnë 
pjesëtarët e studimit
Duke qenë pjesë e një studimi, ju luani një pjesë të 
rëndësishme në përmirësimin e kujdesit shëndetësor.

Ju dhe njerëzit e tjerë që marrin pjesë në studim 
quhen “pjesëmarrësit në studim,” “subjekte 
studimore,” ose “vullnetarë në studim.” Studiuesit 
nuk mund të zhvillojnë trajtime të reja pa ndihmën 
e njerëzve që zgjedhin të marrin pjesë në studime. 

Në disa studime, pjesëmarrësit në studim janë 
vullnetarë të shëndetshëm. Në disa të tjera, ata vuajnë 
nga sëmundja ose gjendja shëndetësore që po studiohet 
nga studiuesit. Disa studime i përfshijnë të dy grupet. 
Protokolli i studimit përcakton se kush kualifikohet për 
t'u bashkuar në studim.

Çfarë bëjnë pjesëmarrësit në studim?
Çdo studim është i ndryshëm. Një anëtar i ekipit 
studimor do t'ju shpjegojë rolin, të drejtat dhe 
përgjegjësit që keni në studim. Kontakti juaj kryesor 
mund të jetë koordinator studimi, infermier ose 
anëtar tjetër i ekipit. Përpara se të pranoni të merrni 
pjesë, sigurohuni që e njihni kontaktin tuaj kryesor 
dhe si ta arrini atë. 

Për më shumë informacione për të qenit një 
pjesëmarrës në studim, ju lutemi shihni materialet 
videot dhe burimet tona mësimore. 

Na vizitoni në: catalyst.harvard.edu/services/rsa/.


