
Keni pyetje?  
Na telefononi në

Pyetje që mund të drejtoni

Ju keni të drejtën të bëni pyetje lidhur me përdorimin e 

telemjekësisë në kërkimin tuaj shkencor. Më poshtë do të gjeni 

një listë pyetjesh që mund të doni të bëni, përpara se të vendosni 

nëse do të merrni pjesë në studim duke përdorur telemjekësinë.

Cilat janë hapat që duhet të ndërmarr për t'u përgatitur 

për një vizitë në një kërkim shkencor për telemjekësinë?

A më duhet të udhëtoj deri në qendrën e studimit për 

vizita studimore? Sa shpesh do më duhet të shkoj atje?

A do ta ndryshojë përdorimi i telemjekësisë kohën pas të 

cilës do të arrij të marr trajtimin ose procedurën e studimit?

A do më nevojiten pajisjet e mia (telefoni, tableta, kompjuteri) 

për të marrë pjesë në studim? A do më duhet të ofroj lidhjen 

time në internet?

A do më duhet të paguaj për pajisjet e telemjekësisë 

të përdorura në këtë studim?

Cilat janë përfitimet e përdorimit të telemjekësisë 

në këtë studim?

Cilat janë rreziqet e mundshme të përdorimit të telemjekësisë 

në këtë studim?

Si do të mbrohen të dhënat e mia shëndetësore?

Kujt duhet t'i telefonoj nëse kam pyetje lidhur me përdorimin 

e telemjekësisë në këtë studim?

Çfarë ndodh nëse vendos të ndërpres përdorimin 

e telemjekësisë gjatë studimit? A mund të marr pjesë 

gjithsesi në këtë studim?

përdorimi i telemjekësisë  

në një kërkim shkencor

Kërkimi shëndetësor

Pjesëmarrja në studim është zgjedhja juaj. 

Informohuni. Bëni pyetje. Merrni përgjigje.

Telemjekësia përdor teknologji të tilla si kompjuter 

ose video për të ofruar shërbimet dhe kujdesin 

shëndetësor. Ofruesit e kujdesit shëndetësor 

mund të përdorin telemjekësinë për të mësuar 

lidhur me pacientët dhe t'i trajtojnë ata në distancë. 

Disa studiues mund të përdorin gjithashtu 

telemjekësinë për të mbledhur informacione 

për një kërkim shkencor specifik.

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 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.

Si duhet të përgatitem për një vizitë 
studimore të telemjekësisë?
Bisedoni me ekipin studimor. Ata mund t'ju tregojnë 
se si të bëheni gati dhe atë çfarë ju nevojitet. Zakonisht 
ju nevojitet një aparat komunikimi, si kompjuter, tabletë 
ose smartfon, si dhe një lidhje interneti. Ndonjëherë 
mund t'ju duhet një kamera uebi dhe një burim audio, 
si bokset e kompjuterit. Ekipi juaj studimor do t'ju bëjë 
të ditur se çfarë të prisni pas, gjatë dhe pas vizitës 
së telemjekësisë.
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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



Çfarë është telemjekësia?
Telemjekësia përdor teknologji të tilla si kompjuter ose 
video për të ofruar shërbimet dhe kujdesin shëndetësor. 
Ofruesit e kujdesit shëndetësor mund të përdorin 
telemjekësinë për të mësuar lidhur me pacientët dhe 
t'i trajtojnë ata në distancë. Kështu, nëse jetoni larg ofruesit 
të shërbimit shëndetësor ose nuk arrini të shkoni në një 
të tillë kur ju nevojitet, telemjekësia ju vjen në ndihmë. 
Telemjekësia nuk është një specialitet mjekësor i veçuar. 
Shumë specialistë, si doktorë alergjish ose dermatologë, 
mund të kujdesen për ju përmes telemjekësisë. Studiuesit 
e shëndetit mund ta përdorin telemjekësinë gjithashtu 
edhe për të mbledhur informacione nga vullnetarët 
në studim (që quhen gjithashtu “pjesëmarrës në studim” 
ose “subjekte studimore”).

Disa mënyra, sipas të cilave studiuesit 
përdorin telemjekësinë 

Studiuesit mund të kontrollojnë pjesëmarrësit në studim, 
të cilët ndodhen në shtëpinë e tyre. 

Pjesëmarrësit në studim mund të vendosin aparate 
ose të mund të përdorin teknologji të lëvizshme 
për të regjistruar dhe dërguar të dhëna mjekësore 
tek stafi i studimit. 

Pjesëmarrësit e studimit mund të përdorin kompjuterë, 
aparate të lëvizshëm dhe teknologji të tjera për t'i 
përcjellë stafit të studimit çdo shqetësim ose efekt 
anësor. Studiuesve mund t'u dërgohen, për shembull, 
fotografi ose video dhe studiuesit mund të shohin 
efektet anësore, ndërsa janë duke u shfaqur. 

Çfarë llojesh të telemjekësisë përdoren 
në studim? 
Ka tre lloje të telemjekësisë që përdoren në studim. 

Telemjekësi interaktive – Një pjesëmarrës në studim 
dhe një studiues shkëmbejnë informacion përgjithësisht 
përmes sistemit audio ose video. Pjesëmarrësi është 
në një vend dhe studiuesi në një vend tjetër. 

Telemjekësi jointeraktive – Ky lloj i telemjekësisë 
e dërgon informacionin nga një vend në tjetrin. 
Një kamera ose një aparat i ngjashëm përdoret 
për të regjistruar të dhëna dhe e dërgon atë diku 
tjetër për shqyrtim. Për shembull, një studiues 
mund të dërgojë një rreze-x për shqyrtim tek një 
doktor tjetër.

Telemjekësi me monitorin në distancë – Një studiues 
ndjek një pjesëmarrës në distancë. Për shembull, 
një pjesëmarrës me diabet mund të vendosë një 
aparat që dërgon çdo ditë nivelin e tij të sheqerit 
në gjak, tek një infermier. Me monitorim në distancë, 
pjesëmarrësit nuk i duhet të shkojë shpesh në klinikë. 

Cilat janë përfitimet dhe rreziqet e 
pjesëmarrjes në një studim që përdor 
telemjekësinë?

Përfitimet
Mundësia e pjesëmarrjes në studim nga shtëpia juaj – 
Kjo mund t'ju mundësojë pjesëmarrjen në një kërkim 
shkencor edhe nëse qendra e studimit është larg.

Kursimi i mundshëm i kohës dhe i parave duke 
vajtur më rrallë deri në qendrën e studimit.

Rreziqet
Studiuesit nuk mund të garantojnë në mënyrë absolute 
që të dhënat tuaja shëndetësore do të qëndrojnë 
private dhe të sigurta kur i dërgoni ato përmes një 
kompjuteri ose aparati tjetër.

Kompjuterët dhe aparatet e tjerë ndonjëherë kanë 
vonesa ose probleme të tjera.

Disa pjesë të një ekzaminimi mjekësor nuk mund të 
bëhen përmes telemjekësisë. Ndonjëherë mund t'ju 
duhet të shkoni gjithsesi deri në qendrën e studimit.

Deklarata e informimit dhe autorizimit për studimin 
tuaj do të shpjegojë çdo rrezik specifik që lidhet me 
pjesëmarrjen në studim. Studiuesit do të shpjegojnë 
gjithashtu se si mbrohen nga këta rreziqe ose si 
i reduktojnë ato.
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