
Keni pyetje? Na telefononi në

stimulim magnetik 
transkranial për kërkim

Kërkimi shëndetësor

Pjesëmarrja në kërkim është zgjedhja juaj. 

Informohuni. Bëni pyetje. Merrni përgjigje.

Stimulimi magnetik transkranial është një mënyrë 
për të stimuluar trurin. Ai quhet TMS. Kjo është 
mënyra se si funksionon: një hulumtues mban 
mbi kokën tuaj një pajisje të quajtur «bobinë». 
Ajo krijon energji magnetike. Energjia magnetike 
futet në trurin tuaj nëpërmjet bobinës, duke 
krijuar rrymë elektrike. Rryma elektrike stimulon 
qelizat e trurit tuaj. 

Kjo broshurë përmban informacione të përgjithshme për arsye edukative 
dhe nuk ka si qëllim të sigurojë këshillë mjekësore. Flisni me mjekun tuaj 
ose grupin kërkimor për të marrë këshilla për situatën tuaj personale dhe 
shqetësimet shëndetësore.

Pjesëmarrja në kërkim është një zgjedhje

Pjesëmarrja në një studim kërkimor është një vendim i 

rëndësishëm personal. Para se të merrni pjesë, kërkuesit do të 

bisedojnë me ju për qëllimet e studimit, rreziqet dhe përfitimet 

e mundshme. Ata do t'ju shpjegojnë gjithashtu rregullat që 

ndjekin për mbrojtjen e sigurisë dhe privatësinë tuaj. Nëse nuk 

kuptoni diçka apo nëse keni pyetje, kërkoni ndihmë. 

Nuk duhet të ndiheni kurrë nën nxitim apo nën presion 

për të marrë një vendim. Pjesëmarrja në një studim 

kërkimor është krejtësisht vullnetare – është zgjedhja juaj.

Pasi ta kuptoni studimin, nëse vendosni për të marrë 

pjesë, do t'ju kërkohet të nënshkruani një dokument që 

quhet “deklaratë e dhënies së pëlqimit”. Edhe pasi të 

nënshkruani, mund ta ndryshoni mendjen në çdo kohë 

dhe për çfarëdo arsye.

Ky material është hartuar nga ”New England Research Subject Advocacy 
Group”, me kontribute nga universitetet dhe qendrat akademike të kujdesit 
shëndetësor të institucioneve anëtare. Për më shumë informacione, shihni: 
http://catalyst.harvard.edu/regulatory/language.pdf. 

Pyetjet që mund të bëni

Ju keni të drejtë të bëni pyetje në lidhje me studimin 

kërkimor para se të vendosni nëse do 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 studim TMS.

Pse po bëhet ky kërkim?

A është procedura TMS vetëm për studim kërkimor?  

Apo ajo është edhe pjesë e kujdesit tim mjekësor  

të zakonshëm?

A përfshin studimi edhe procedura të tjera?

Cila zonë e trurit tim po stimulohet? 

Sa herë do të më bëhet TMS në studim?

Si duhet të përgatitem për vizitën time të studimit?

Cilat janë rreziqet dhe efektet anësore të TMS-së? 

A do të shkaktojë kjo procedurë efekte anësore 

afatshkurtra dhe/ose afatgjata?

A do t'i mësoj rezultatet e procedurës sime TMS?

A do të bëhen rezultatet pjesë e kartelës sime mjekësore?

A do të paguajë shoqëria ime e sigurimeve për procedurën 

TMS? A do të më duhet të paguaj ndonjë gjë?

Çfarë ndodh nëse vendos të largohem më herët  

nga studimi? 
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Pse hulumtuesit përdorin TMS?

Hulumtuesit përdorin TMS për të mësuar më tepër mbi 

mënyrën se si funksionon truri. Për shembull, TMS-ja i 

ndihmon hulumtuesit të mësojnë se si aktiviteti i trurit 

kontrollon sjelljen dhe si është i organizuar truri. Hulumtuesit 

e përdorin TMS-në edhe për të kuptuar se si aktiviteti i trurit 

është i ndryshëm te pacientët me sëmundje ose gjendje 

shëndetësore të ndryshme. Disa nga këto sëmundje dhe 

gjendje shëndetësore janë:

> Sëmundja e Parkinsonit

> Sëmundja e Alzhajmerit

> Epilepsia

> Skizofrenia

> Autizmi

> Trauma e trurit

> Dhimbja kronike

> Iktus 

Para se TMS-ja të mund të përdoret për të trajtuar ose 

diagnostikuar një sëmundje, duhet që Administrata e 

Ushqimit dhe Barnave të SHBA-së (FDA) ta miratojë 

pajisjen për këtë qëllim. Për shembull, FDA-ja ka miratuar 

disa pajisje TMS për të trajtuar depresionin e rëndë dhe 

migrenën. Për më shumë informacione rreth FDA-së dhe 

rishikimit të saj të pajisjeve TMS , vizitoni FDA.gov.

Sa kohë zgjat TMS-ja?

Në varësi të kërkimit, kohëzgjatja e një seance TMS shkon nga 

disa minuta deri në disa orë. Për shembull, impulse njëshe 

të TMS-së mund të jepen për pak minuta. Herë të tjera, 

impulse të përsëritshme të TMS-së mund të jepen në mënyrë 

të vazhdueshme deri në maksimumi 30 minuta. Grupi juaj 

kërkimor do t’ju japë një përllogaritje të kohës që do të zgjasë 

çdo takim dhe sa kohë ata dëshirojnë që të merrni pjesë.

Si bëhet TMS-ja?

Mund të vishni një kapuç notimi ose shirit koke ndërsa 

hulumtuesi mban «bobinën» TMS mbi kokën tuaj. Pas 

kësaj, një hulumtues nis stimulimin. Kjo krijon një energji 

magnetike të quajtur «impuls». Impulsi krijon një rrymë 

që stimulon një pjesë të vogël të trurit tuaj. Ju do ta merrni 

vesh se kur është e ndezur bobina, sepse do të dëgjoni një 

zhurmë si «klikim» dhe mund të dëgjosh goditja të lehta 

mbi kokë. Hulumtuesit mund të përdorin edhe elektroda 

(disqe të vegjël me tela) për të matur efektet e stimulimit. 

TMS-ja mund të zbatohet një impuls njëherësh ose me 

një seri impulsesh. Stafi kërkimor do të shpjegojë sasinë 

e impulseve TMS që po përdorin.  Duhet të sigurohuni që 

e kuptoni atë që ju pret para, gjatë dhe pas procedurës. 

Flisni me stafin e kërkimit, në mënyrë që ta kuptoni si të 

përgatiteni për procedurën TMS.

Cilat janë rreziqet e TMS-së?

TMS-ja zakonisht konsiderohet e sigurt dhe relativisht 

pa dhimbje. Efekti anësor i zakonshëm është një 

dhimbje e lehtë koke. Kjo dhimbje mund të ndodhë 

gjatë TMS-së ose menjëherë pas saj. Në varësi të vendit 

ku hulumtuesit vendosin bobinën, muskujt e fytyrës, 

kokës, qafës, ose dorës mund të kenë një ngërç ose të 

lëvizin pak. Kjo mund të jetë e e bezdisshme. Zhurma 

si «klikim» nga TMS-ja mund të ndikojë të dëgjuarit 

për një kohë të shkurtër. Hulumtuesit do t'ju japin 

mbrojtëse veshësh që ju ndihmojnë për të mbrojtur  

të dëgjuarit. Ekziston një rrezik i vogël që të pësoni  

një atak me TMS, por kjo ndodh shumë rrallë. Është  

e mundur që të ketë efekte të tjera anësore të TMS-së, 

për të cilat hulumtuesit ende nuk kanë dijeni.  

Të gjitha studimet kërkimore mund të përfshijnë 

njëfarë rreziku. Formulari i deklaratës së dhënies 

së pëlqimit për studimin tuaj kërkimor përshkruan 

të gjitha rreziqet specifike. Diskutojini këto hollësi 

me grupin tuaj kërkimor. Sigurohuni që i kuptoni 

rreziqet e TMS-së dhe të pjesës tjetër të studimit 

para se të pranoni që të merrni pjesë.   


