
A DUHET TË JEM 
PJESËMARRËS NË KËRKIM?

Kërkimi shëndetësor

Keni pyetje? Na telefononi në

Pyetjet që duhet të bëhen përpara 

pjesëmarrjen në një studim: 

> Pse po kryhet studimi?

> Çfarë do të ndodhë nëse pranoj të marr pjesë?

> A mund të më ndihmojë studimi? A mund të ndihmojë 

persona të tjerë?

> A mund të pësoj lëndim gjatë studimit?

> A do të paguhem që të marr pjesë në studim?

> A do të duhet të paguaj për ndonjë gjë nëse jam në 

studim?

> A do të mbrohet informacioni im personal?

> Çfarë ndodh nëse pësoj lëndime në studim?

> Sa do të zgjasë studimi?

> A mund të largohem në çdo kohë nga studimi?

> Kujt duhet t’i drejtoj pyetje rreth studimit?

Ligji i të drejtave për pjesëmarrësit në 
kërkim
Si pjesëmarrës në kërkim, ju keni të drejtat e mëposhtme: 

> Të trajtoheni me kujdes dhe mirësjellje.

> T’ju tregohet se çfarë përpiqet të zbulojë studimi.

> Të kuptoni çdo formë që ju kërkohet të nënshkruani ose 

plotësoni.

> Të kuptoni se çfarë do të ndodhë gjatë studimit dhe se ku 

ndryshon nga kujdesi mjekësor standard.

> T’ju tregohet rreth efekteve anësore të mundshme ose 

shqetësimeve që mund të ndodhin gjatë studimit.

> T’ju tregohet rreth përfitimeve nga pjesëmarrja në studim.

> T’ju tregohet rreth opsioneve të tjera të trajtimit dhe se si 

ato mund të jenë më të mira ose më të këqija në krahasim 

me trajtimin gjatë studimit.

> T’ju tregohet se çfarë trajtimi disponohet për ju nëse 

hasen probleme mjekësore ndërsa merrni pjesë në 

studim.

> Të bëni çdo pyetje rreth studimit.

> Të merrni kohën e duhur kur të vendosni nëse dëshironi 

të merrni pjesë në studim.

> T’ju tregohet rreth informacioneve të reja që hasen gjatë 

studimit, të cilat mund të ndikojnë në vendimin tuaj për 

të qëndruar në studim.

> Të refuzoni të merrni pjesë në studim ose të ndërroni 

mendje rreth pjesëmarrjes në studim pasi ka filluar.

> Të merrni një kopje të formularit të pranimit që keni 

nënshkruar, nëse vendosni të merrni pjesë në studim.

Termi “kërkim klinik” përshkruan studimet që 

mbledhin informacion të ri rreth shëndetit të 

njeriut dhe sëmundjeve. Kërkimi klinik përfshin 

pjesëmarrësit në kërkim që të testojnë barna, 

procedura ose pajisje të reja ose të kuptojnë më 

mirë se si funksionon trupi i njeriut.

UDHËZUESI JUAJ PËR TË KUPTUAR 
PROCESIN E KËRKIMIT KLINIK

Pse të bëheni vullnetarë të kërkimit 
klinik?
> Zhvillimi i trajtimeve dhe kurave të reja mjekësore do 

të ishte i pamundur pa ndihmën e pjesëmarrësve në 

kërkim.

> Duke marrë pjesë si vullnetarë në një studim, ju 
ndihmoni të tjerët duke kontribuuar në kërkimin 
mjekësor.

> Ju gjithashtu mund t’i ndihmoni kërkuesit të mësojnë 
rreth një sëmundjeje ose gjendjeje.

> Në disa raste, mund të provoni një bar, procedurë ose 
pajisje të re, përpara se ajo të vendoset në dispozicion 
jashtë studimeve kërkimore; megjithatë, ato mund të 
mos funksionojnë më mirë sesa ato që janë tashmë në 
dispozicion.

Kjo broshurë përmban informacion të përgjithshëm për qëllime edukative dhe 
nuk ka synimin të ofrojë këshillë mjekësore. Flisni me doktorin tuaj ose me 
ekipin e kërkimit për këshilla rreth situatës suaj personale dhe shqetësimeve 
shëndetësore.

Ky material është punim i Grupit të Mbrojtjes së Subjekteve kërkimore të 
New England, me kontribute nga universitete simotra dhe qendra akade-
mike të kujdesit shëndetësor të institucioneve anëtare.



Keqkuptime të zakonshme rreth 

kërkimit klinik

Doktori ose ekipi kërkimor nuk do ta sugjeronin 

studimin nëse nuk do të ishte zgjidhja më e mirë 

për mua.

Kjo nuk është e vërtetë! Ne e bëjmë kërkimin për të 

zbuluar se cili trajtim është më i mirë. Askush nuk 

mund të garantojë që trajtimi që po studiohet do të 

jetë më i mirë sesa trajtimi standard në dispozicion.

Nëse doktori më kërkon të marr pjesë, duhet të 

pranoj patjetër.

Ti mund të vendosësh vetë nëse dëshiron ose jo t’i 

bashkohesh studimit. Është vendimi juaj personal 

dhe nëse refuzoni, kujdesi për ju në spital dhe 

marrëdhënia me doktorin nuk do të ndryshojnë. 

Pasi marr vendim që të marr pjesë 
në studim, nuk mund të ndryshoj më 
mendje. 
Jeni i lirë të ndaloni së marri pjesë në çdo studim, në 

çdo kohë. 

Nëse pranoj të marr pjesë në kërkimin për një bar,

do të marr barin e ri.

Jo detyrimisht. Shumë studime të barnave të reja 

përfshijnë një mjekim “kontrolli”. Ky mund të jetë 

një bar i miratuar më parë si trajtim ose një pilulë e 

rreme (e quajtur placebo). Në shumicën e rasteve, 

pjesëmarrësit caktohen rastësisht me barin e ri ose 

placebon. As ju dhe as kërkuesi nuk mund të zgjedhin 

se çfarë do të merrni.

Çfarë është kërkimi klinik?
Termi “kërkim klinik” përshkruan studimet për të 
mbledhur informacion të ri rreth shëndetit të njeriut 
dhe sëmundjeve. Kërkimi klinik përfshin pjesëmarrësit 
në kërkim që të testojnë barna, procedura ose pajisje 
të reja ose të kuptojnë më mirë se si funksionon trupi i 
njeriut. 

Ekzistojnë lloje të ndryshme të studimeve të kërkimit 
klinik:

> Studimet gjenetike  gjejnë rolin e gjeneve në 

sëmundje të ndryshme.

> Studimet parandaluese  testojnë mënyra për 

parandalimin e sëmundjeve specifike.

> Studimet e sjelljes  testojnë mënyrën në të cilën sillen 

personat në situata të ndryshme.

> Studimet fiziologjike rrisin kuptimin se si funksionon 

trupi i njeriut.

> Testet klinike  janë studime të një bari, procedure 

ose pajisjeje mjekësore të përdorura në pjesëmarrës të 

shëndetshëm ose që kanë një sëmundje specifike.

Testet klinike të barnave të reja kryhen në faza të 
ndryshme, për t’iu përgjigjur pyetjeve të ndryshme. 

> Studimet e fazës I  testojnë një bar të ri për herë të 

parë te njerëzit, për të parë nëse është i sigurt.

> Studimet e fazës II  përfshijnë më shumë persona, për 

të parë nëse bari i ri funksionon.

> Studimet e fazës III kryhen në grupe të mëdha 

personash, për të parë nëse bari i ri funksionon më mirë 

sesa ai që disponohet aktualisht.

> Studimet e fazës IV kryhen pasi bari miratohet nga 

Administrata e SHBA-së për Ushqimet dhe Barnat 

(FDA) për të marrë më shumë informacion.

  

Si mbrohem nëse marr pjesë në një 
studim kërkimor?

Kërkuesit hartojnë studime që i mbajnë rreziqet për 
përdoruesit në nivelin më të ulët të mundshëm. Për të 
mbrojtur pjesëmarrësit ekzistojnë edhe ligje. 

> Të gjitha studimet klinike kanë një plan studimi shumë 

të detajuar, të quajtur “protokoll”, i cili shpjegon në 

detaj se si do të kryhet studimi.

> Një grup doktorësh, infermierësh, kërkuesish dhe 

anëtarësh të komunitetit shqyrtojnë me kujdes secilin 

protokoll. Ky grup quhet Bordi i Shqyrtimit Institucional 

ose IRB. Ata sigurohen që studimi është kryer në 

mënyrë të drejtë, me sa më pak rrezik që mundet për 

pjesëmarrësit.

> Kur regjistroheni në një studim, do të merrni të dhënat 

e kontaktit të personit përgjegjës për studimin, së 

bashku me një numër telefoni të IRB-së, për çdo çështje 

dhe pyetje në lidhje me sigurinë.

> Disa studime me rrezik më të madh përfshijnë 

gjithashtu një grup tjetër shqyrtimi, të quajtur Bordi 

i Monitorimit të të Dhënave dhe Sigurisë (DSMB). 

Një DSMB përbëhet nga doktorë që nuk janë pjesë e 

studimit. Ata sigurohen që rreziqet e pjesëmarrjes në 

studim të jenë sa më të vogla që të mundet.

Cilat janë rreziqet?
Kur merrni pjesë në kërkim, mund të ketë rreziqe. 
Disa barna ose procedura kanë efekte të pakënaqshme 
ose të rënda anësore, përfshirë ato që kërcënojnë 
jetën. Ndonjëherë, mund të ketë efekte anësore të cilat 
kërkuesit nuk i njohin. Barnat ose procedurat e reja 
nuk janë gjithmonë më të mira sesa ato që disponohen 
aktualisht. Diskutoni me ekipin kërkimor rreth 
rreziqeve të studimit.


