
vendim-marrja e zëvendësit

Kërkim studimor mbi shëndetin

Kërkimet në shëndetsi bëjnë të mundur gjetjen e trajtimeve të reja. Kërkuesit 
përpiqen të mësojnë mbi shëndetin e njeriut dhe të gjejnë rrugë për të parandaluar 
e trajtuar sëmundje e patologji. Ata shohin gjithashtu se si një sëmundje apo 
patologji ndikon në shëndetin e një personi, të familjes dhe kujdestarëve të tij.
Studimet kërkimore shpesh përfshijnë njerëz që vuajnë nga sëmundja apo patologjia 
që po studiohet. Disa herë kjo do të thotë përfshirjen e personave të cilët nuk mund  
të marrin vendime për shëndetin e tyre. Në këto raste, kërkuesit pyesin një 
“zëvendës” apo “të autorizuar” që të vendosë nëse pjesëmarrja në studime kërkimore 
është zgjedhja e drejtë për të afërmin e tij. Zëvendësi vepron në të mirën e personit 
të sëmurë që nuk merr dot vendim për veten e tij/saj. Zëvendësi  i merr vendimet në 
bazë të asaj që personi i sëmurë do të dëshironte dhe jo sipas dëshirës së tij. 

Pyetje që duhen bërë para se të merrni vendim për një person tjetër:

Kuptimi i kërkimit studimor:
> Pëerse po kryhet ky kërkim studimor?
> Përse kërkuesit po pyesin këtë person që të marrë pjesë në studim?
> Ku ndryshon ky kërkim studimor nga kujdesi i zakonshëm mjekësor?
> A ofrohen edhe zgjedhje të tjera?
> Ku mund të kërkoj ndihmë për të marrë një vendim sa më të drejtë?

Vlerësimi i rreziqeve dhe të mirave të mundshme:
> Çfarë do të ndodhë gjatë kërkimit studimor?
> Cilat janë rreziqet e pjesëmarrjes në këtë studim?
> A do të përfitojë diçka ky person pjesëmarrës nga kërkimi studimor? 
> Sa kohë do të zgjasë ky kërkim? 
> Nëse ky person bëhet më mirë dhe rifiton  aftësinë e tij/saj për të marrë një vendim 
për pjesëmarrjen në studim, a mund t’a ndryshojë ai/ajo vendimin që mora unë?

Marrja parasysh e kostos së mundëshme për pjesëmarrjen në këtë studim:
> A do të ketë ndonjë kosto për këtë person apo për mua? 
> A do të pagohet ky person për pjesëmarrjen në studimi? Po unë a do të paguhem?
> Kush pagon nëse ky person dëmtohet papritur gjatë studimit?
> A ndikon pjesëmarrja në studim mbi sigurimin shëndetsor të këtij personi tani  
apo në të ardhmen?

 Largimi nga kërkimi studimor:
> Çfarë ndodh nëse unë dëshiroj që t’a largoj atë nga studimi më herët?
> A munden që kërkuesit ta largojnë atë nga studimi kundër dëshirës sime?

Pasi kërkimi studimor mbaron:
> Çfarë ndodh kur studimi mbaron?
> A do t’i ndajnë këkuesit rezultatet e studimit me ne?
> Çfarë do të bëjnë kërkuesit me informacionin e mbledhur mbi personin gjatë studimit?

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



Si mund t’a marr këtë vendim për dikë tjetër?
Merrni parasysh se çfarë do të dëshironte ai person, edhe pse kjo mund të mos jetë 
ajo që do të zgjidhnit ju për veten tuaj. Mendoni se si ai/ajo mund të ndihet për 
qëllimet e kërkimit dhe procedurat. Gjithashu, mendoni se çfarë mund t’i ndodhë 
atij personi dhe si ai/ajo do t dhe si ai/ajo do  ndihet gjatë periudhës së kërkimit. 

Në marrjen e këtij vendimi ju duhet të keni parasysh:

> Vlerat personale (besimin se si ai/ajo mund t’a jetojë jetën sa më mirë)
> Besimet fetare apo kulturale të tij/saj
> Vendimet apo qëndrimet e tij/saj në të kaluarën

Nëse ai/ajo mund të komunikojnë me ju, atëhere flisni së bashku për këtë kërkim. 

Është normale që të ndjeheni nervoz dhe i pasigurtë kur duhet të merrni  këto lloj 
vendimesh. Për shqetësimet dhe zgjedhjet tuaja flisni me dikë të cilit i besoni si: 

> Një mjek, infermiere apo terapist tjetër
> Një ofrues i kujdesit parësor
> Anëtarë të familjes apo shokë të afërt
> Këshilltarë shpirtërorë 

Kini parasysh – ju mund të ndërroni mendje në çdo kohë, edhe atëhere kur dikush 
fillon të marrë pjesë në një studim. Nëse ju mendoni se pjesëmarrja nuk është 
zgjedhja e drejtë për këtë person, dalja nga studimi nuk do ndryshojë kujdesin e tij/
saj të rregullt shëndetsor dhe shërbimet e tjera.  

Pjesëmarrja në kërkime studimore është një zgjedhje
Për sigurinë e të gjithë personave që janë objekt i studimit dhe për t'i trajtuar ata me 
respekt ekzistojnë disa masa mbrojtëse. Bordet Institucionale të Rishikimit (IRBs) 
mbikqyrin këto kërkime studimore. Një IRB vendos që të përfshijë apo jo njerëz të 
cilët nuk mund të marrind dot vendim për veten e tyre e që duhet të mbështeten tek 
një zëvendës vendim-marrës. 

Përse po më pyesin mua që të marr një vendim?
Juve po ju pyesin që të merrni këtë vendim si “zëvendës” për dikë që nuk merr dot 
një vendim për veten e tij. Si zëvendës i tij/saj, you do të mendoni se çfarë do të 
dëshironte ai person të bënte në këtë rast. Përdor këtë informacion për të vendosur 
nëse ai/ajo duhet apo jo që të marrë pjesë në këtë kërkim studimor.

Ju mund të keni pyetje se çfarë do të thotë pjesëmarrja në studim dhe çfarë lloj 
zgjedhjesh të mundëshme ju do të keni. Ju mund të pyesni veten: 

> A do të dëshironte ky person që të merrte pjesë në këtë kërkim studimor? 
> A do t’a ndihmojë pjesëmarrja në kërkim këtë person? 
> Apo, kërkimi bëhet vetëm për të mësuar diçka mbi sëmundjen e tij /saj? 

Përdorni informacionin që gjeni këtu që t’ju ndihmojë per vendimet tuaja. Bëni 
pyetje sa të mundeni. Sigurohuni që të ndjeheni mirë me vendimet tuaja. 

Cilat janë rreziqet dhe përfitimet e pjesëmarrjes në kërkime?
Kërkimi studimor nuk është njësoj si kujdesi mjekësor i zakonshëm. Në të kundërt, 
kërkimi kërkon që t’i përgjigjet një pyetjeje. Pjesëmarrja në studim mund të 
përfshijë edhe ndonjë rrezik pë pjesëmarrësit. Grupi kërkimor do të marrë masa që 
të ruajë sigurinë, privatësinë dhe të dhënat personale të secilit. Një studim mund 
të mos i sjellë përfitime një individi, por mund të ndihmojë njerëz të tjerë në të 
ardhmen. Kërkuesit mund të publikojnë rezultatet e një studimi që të ndajnë me të 
tjerët atë që ata mësuan. Gjithsesi, të dhënat personale të pjesëmarrësve asnjëherë 
nuk do të publikohen.

Grupi kërkimor do ju flasë për një Formë Informim Miratimi. Ata do ju shpjegojnë 
qëllimet e studimit, procedurat dhe rreziqet e përfitimet e mundëshme. Ju do të keni 
kohë që ta lexoni me vëmendje formën e miratimit përpara se të merrni një vendim.  
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