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አጠቃላይ መረጃ ለሳይንሳዊ ሙከራ ተሳታፊ
ለሚመለከተው ሁሉ፦
እርስዎ በሚታከሙበት ክሊኒክ ወይም መምሪያ ውስጥ እርስዎ ወይም ዘመድዎ በሳይንሳዊ ጥናት (ሳይንሳዊ ሙከራ) ላይ
እንድትሳተፉ ልትጠየቁ ትችላላቸሁ። ከዚህም በላይ ከእርስዎ ሁኔታ ወይም በሽታ ጋር ተያያዥነት ያለው
በክሊንክ/መምሪያ እየተከናወነ ያለ የሳይንሳዊ ጥናት የመቀላቀልን እድል በተመለከተ የሚያክምዎትን ሀኪም
እንዲያነጋግሩ ተጋብዘዋል።
ትኩረትዎን በአንድ ሳይንሳዊ ሙከራ ተሳታፊዎች ወይም ተሳታፊዎች የሚሆኑ በተደጋጋሚ የሚጠይቁት ጥያቄዎች ላይ
እንዲያደርጉ እንሻለን፦
ሳይንሳዊ ሙከራ (ጥናት) ምንድን ነው?
በጤና ጥበቃ ሚንስተር ፍቺ መሰረት ሳይንሳዊ ጥናት ማለት በሰው ላይ የህክምና ፈዋሽነትን የሚመረምር ጥናት ነው።
የህክምና ፈውሱ በመድሃኒት፣ መሳርያ፣ ምግብ ላይ በሚጨመር ወይም እንደ ቀዶ ጥገና ወይም ምርመራ የመሰሉ
ማንኛውም አሰራር ስርዓቶች በኩል ሊሆን ይችላል።
የሳይንሳዊ ሙከራውን የሚመራው ማን ነው?
እያንዳንዱ ጥናት አንድ ዋና መርማሪ አለው፦ የሳይንሳዊ ሙከራውን እንዲያካሂድ በሆስፒታሉ ዳይሬክተር የተፈቀደለት
በሆስፒታሉ ውስጥ ያለ የተፈቀደለት ሀኪም ወይም የተፈቀደለት የጥርስ ሃኪም፣ ቀደምት ሰራተኛ። አንዳንድ ጊዜያት
ተጨማሪ ሃኪሞች (ንዑስ መርማሪዎች) እና ጥናት አስተባባሪዎች፣ የሳይንሳዊ ጥናቶችን ለማከናወን የሰለጠኑ ሰዎች
ከእነርሱ ጋር በመሳተፍ መርማሪው ጥናቱን እንዲያከናውን ያግዛሉ።
እንዴት አንድ የሳይንሳዊ ሙከራ በሆስፒታሉ ይጸድቃል?
ሆስፒታሉ ሄሊሲኒኪ [Helsinki] ኮሚቴ ተብሎ የሚጠራ ከቀደምት ሃኪሞች፣ የህዝብ ተውካዮች እና ሌሎች
በሳይንሳዊ ጥናቶች የሚሳተፉ እንደ ነርሶች፣ ፋርማሲስቶች፣ የህዝብ ተወካዮች እና የሆስፒታል አስተዳደር ተወካዮች
በመሰሉ የተዋቀረ ልዩ የስነ-ምግባር ኮሚቴ አለው።
የተቋሙ ሄሊሲኒኪ [Helsinki] ኮሚቴ ለጤና ጥበቃ ሚኒስተር ሪፖርት የሚያደርግ ራሱን የቻለ ኮሚቴ ነው።
በሙከራው ላይ ለተመዘገቡ ተሳታፊዎች መብቶቻቸው፣ ደህንነታቸው በአስተማማኝ መጠበቁን ለማረጋገጥ የጥናቱን
እቅድ (ፕሮቶኮል) እና የራሱን ስራ በጥንቃቄ እና በብልሃት ይመረምራል። ኮሚቴው ጥናቱን ያጸድቃል፣ እና በኋላም
በሙከራው ወቅትም ቀጣይ የሆነ ክትትልም ያደርጋል እና የተሳታፊዎችን ጤንነት እና መብቶች በሚያስጠብቅ መልኩ
በተዘጋጀው በሁሉም ደንቦች እና የአሰራር ስርዓቶች መሰረት በአግባቡ መከናወኑን ያረጋግጣል።

በመረጃ የተደገፈ ስምምነት ሂደት
ለመሳተፍ መፈለግዎን ወይም አለመፈለግዎን እንዲያጤኑ የጥናቱን ጭብጥ በግልጽ እና በዝርዝር የሚያብራራ እንዴት
እንደሚከናወን፣ ምን ጥቅም እንደሚሰጥ እና የሚያስከትለው ስጋት ወይም ምቾት ማሳጣት በመረጃ የተደገፈውን
ስምምነት በጥንቃቄ እንዲያነቡ ይጠየቃል። ይህ ቅጽ ደግሞ በሙከራው እንደ አንድ ተሳታፊ የእርስዎ መብቶችን እና
በጥናቱ ወቅት ምን ባህሪ ማሳየት እንዳለብዎት ይገልጻል። በተጨማሪ በጥናቱ ላይ ለመሳተፍ ወይም ላለመሳተፍ
ለመወሰን እንዲያስችልዎ የሚያስፈልግዎን ማንኛውም መረጃ ለማግኘት እንዲጠይቁ እና ማናቸውም ጥያቄዎችን
እንዲያነሱ ይጋበዛሉ። ለመሳተፍ ከወሰኑ የስምምነት ቅጹን የጥናቱ ሃኪም በተገኘበት እንዲፈርሙ ይጠየቃሉ፣ እርሱም
ደግሞ ቅጹ ላይ ይፈርማል። ተገቢ ነው ብለው ከሚሰማዎት ማንኛውም ሰው ጋር ማማከር እንዲያስችልዎት አንድ
የተፈረመበት የስምምነት ቅጽ ይደርስዎታል።
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በሳይንሳዊ ሙከራው የአርስዎ ወይም የዘመድዎ ተሳትፎ በእርስዎ/በእነርሱ ነጻ ፈቃድ ብቻ ላይ የተመሰረተ መሆኑን ልብ
ይበሉ። በሙከራው ላይ መሳተፍን ያለመቀበል መብት አለዎት ወይም በማንኛውም ጊዜ ተሳትፎዎን የማቆም፣ እና ይህ፣
በግልጽ፣ ለበሽታዎ ከፍተኛውን ህክምና የማግኘትዎን መብቶች ላይ አሉታዊ ተጽዕኖ አይኖረውም።

በሳይንሳዊ ጥናቱ ውስጥ መሳተፍ ማናቸውም ጥቅም እና ስጋት አለውን?
ጥናቱ የእርስዎን ወይም የዘመድዎን በሽታ ለማከም ሊረዳ ይችላል፣ ነገር ግን የግድ በቀጥታ አርስዎን ሊረዳዎ የማይችሉ
ጥናቶች እንዳሉ ሊያውቁ ይገባል፣ ነገር ግን ተመሳሳይ ሁኔታዎችን ህክምና ወይም ምርመራ እንዲያሻሻሉ ተደርገው
የተቀረጹ ናቸው። አንዳንድ ጊዜያት በሙከራው ውስጥ መሳተፍ የተወሰኑ ስጋቶች ሊኖሩ ይችላሉ። ሀኪሙ ስለ ጥቅሞቹ
እና ጉዳቶቹ በዝርዝር ይገጽልዎታል እና መረዳትዎትንም ያረጋግጣል።
በሳይንሳዊ ጥናት መሳተፍ ጠቃሚ ነውን?
በሳይንሳዊ ጥናት መሳተፍ የሚሆነው በፈቃደኝነት ነው እና ያለማንም ተሳትፎ የእርስዎ ውሳኔ ብቻ ነው። ሰዎች በተለያዩ
ምክንያቶች በሳይንሳዊ ጥናቶች ውስጥ ይሳተፋሉ፣ ለምሳሌ ታካሚው ወይም ሌሎች እየተሰቃዩ ያሉ ለችግራቸው ምርጥ
ህክምና ለማግኘት፣ ህክምናን ለማላቅ ለሳይንሳዊ ጥናት አስተዋጽዖ ለማድረግ እና ለወደፊት ለታካሚዎች የተለያዩ
የህክምና ችግሮች መፍትሄ ለማስገኘት፣ ወይም ሳይንስን ለማላቅ ሲባል።
በሙከራው ውስጥ ለመሳተፍ ከመወሰንዎ በፊት የቤተሰብዎን ሃኪም እና ዘመዶችዎን ጨምሮ ማንኛው ሰው የማማከር
መብት አለዎት።
በሳይንሳዊ ጥናት ውስጥ የሚሳተፍ ሰው ዘንድ ምን ይጠበቅበታል?





ሁሉንም መረጃ ከተቀበሉ፣ ይዘቱን ከተረዱ እና ለሁሉም ጥያቄዎች መልስ ካገኙ በኋላ በመረጃ የተደገፈውን
የስምምነት ቅጽ መፈረም።
ለታካሚው እጅግ ውጤታማ እና ተገቢ ህክምና ለማግኘት፣ በጥናት ቡድኑ የተሰጠውን መመሪያዎች አጥብቆ
መከተል።
ታካሚው የሚሳተፉበትን የሳይንሳዊ ሙከራ መረጃ የያዘ ደብዳቤ ለቤተሰብ ሀኪማቸው ማቅረብ አለባቸው።
ታካሚው በጥናት ውስጥ እየተሳተፉ እያለ ለሚያክማቸው ማንኛውም ሌላ የህክምና ባለሙያ ማሳወቅ
አለባችው (ለምሳሌ፣ የጥርስ ሃኪም ወይም ህክምና በሌሎች ክሊኒኮች ወይም ሆስፒታሎች እያገኙ ከሆነ)።

ለሳይንሳዊ ጥናቱ የገንዘብ ድጋፍ የሚደርገው ማን ነው?
በንግድ ኩባንያዎች የሚደገፍ ሳይንሳዊ ጥናቶች የገንዘብ ድጋፍ የሚደረገው በኩባንያዎች ነው። የንግድ ውሉ በሆስፒታሉ
እና የጤና ጥበቃ ሚንስተር ቁጥጥር ይደረግበታል።
በምርምር የገንዘብ ድጋፎች፣ ለትርፍ ያልተቋቋሙ ድርጅቶች፣ ዩኒቨርስቲዎች፣ አለም አቀፍ የምርምር ድርጅቶች እና
የመንግስት ገንዘብ ድጋፍ የሚደገፉ ጥናቶች አሉ። ከእነርሱ ጋር የተገባን ውል የሚቆጣጠረው ሆስፒታሉ ነው።
ስለ መድህን ዋስትናስ ምን አለ?
በሳይንሳዊ ጥናት ውስጥ በሚሳተፉበት ወቅት፣ ታካሚው የመድህን ዋስትና የሚሰጠው ጥናቱን የምደግፈው ኩባንያ
ወይም የህክምና ተቋሙ ነው።
የታካሚው ማንነት በምስጢር ይጠበቃልን?
የታካሚው ስም እና የእነርሱ ግለሰባዊ ዝርዝር በምስጢር እንደተጠበቀ ይቆያል እና በህትመት አይቀርብም። የኩባንያዎች
ወይም የጤና ባለስልጣናት ተወካዮች የህክምና መዝገቦች እና ፋይሎችን ሲቃኙ ለይ መረጃዎችን ሊመለከቱ ይችላሉ።
በማንኛውም ሁነታ ከሆስፒታሉ የሚወጣ መረጃ እርስዎን የሚለይ መረጃ አይኖረውም።

በእስራኤል እና በአለም ዙሪያ የሚከናወኑ ጥናቶች በተመለከተ መረጃ የት ማግኘት ይቻላል?
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האגף למחקר ופיתוח

ምርምር እና ልማት [Research & Development]







የጤና ጥበቃ ሚንስር ድረገጽ (በእስራኤል ውስጥ የሚከናወኑ ሳይንሳዊ ጥናቶች ዲጂታል ምዝገባ)
https://my.health.gov.il/CliniTrials/Pages/Home.aspx በመከናወን ላይ ያሉ ሳይንሳዊ
ሙከራዎችን የህክምና ጣልቃ ገብነትን የሚያካትት እና ሳይንሳዊ መዳረሻዎች ላይ ተጽዕኖ የሚያመጣ፣ እንደ
የህክምና ዝግጅቶች እና የላቁ ህክምናዎች ምዕራፎች I፣ II፣ II፣ IV እና የህክምና መሳሪያ መለዋወጫዎች እና
መሳሪያዎች ሳይንሳዊ ሙከራዎች የመሰሉ ዝርዝሮች።
የዲጂታል መዝገብ በእስራኤል ውስጥ በተለያዩ የህክምና ማዕከላት ላይ የሚከናወኑ ጥናቶች መረጃ ይዟል።
የመዝገቡ አላማ በጥናቱ ውስጥ ለመሳተፍ ፍላጎት ያላቸው ታካሚዎች እና ዘመዶቻቸው እና መርማሪዎች እና
የጤና እንክብካቤ ባለሙያዎች እንዲሁም አጠቃላይ ህዝብ ሳይንሳዊ ጥናቶች ተደራሽ እንዲሆን ነው።
መረጃው በየሩብ አመት ይዘምናል፣ በጤና ጥበቃ አሰራር መስፈርት መሰረት።
የጤና ጥበቃ ሚንስተር ድረገጽ ከ NIH ምዝገባ ጣቢያ ጋር አገናኝ አለው፣ ይህም በእስራኤል ውስጥ
የሚከናወኑ አብላጫዎችን አለም አቀፍ ጥናቶች ዝርዝሮችን ያካትታል (መረጃው በእንግሊዘኛ ቋንቋ ነው)።http://www.health.gov.il/UnitsOffice/HD/MTI/Drugs/ClinicalTrials/Pages/default
.aspx
በ NIH ምዝገባ ጣቢያ ላይ፣ በየትኛውም አለም ውስጥ አንድ ጥናት በተወሰነ ርዕሰ ጉዳይ ላይ እየተክናውነ
ስለመሆኑ ለማውቅ ይቻላል - http://clinicaltrials.gov.il

ማናቸውም ጥያቄዎች ወይም ጥየቃዎች ካለዎት ለዋና መርማሪው ወይም የጥናት ቡድኑ ዘንድ ሊደውሉ ይችላሉ።
በጥናቱ ውስጥ ስላለዎት መብቶች በተመለከተ ጥያቄዎች ካለዎት ወይም የስነ-ምግባር ጉዳዮችን ማንሳት ከፈለጉ፣ ወይም
ምቾት የነሳዎት ጉዳይ ካላ፣ ጥያቄዎትን ለዋና መርማሪው ወይም ጥናት ቡድኑ ማስተላለፍ ይችላሉ። አቤቱታዎችን
በጽሁፍ ለማስቀመጥ አያመንቱ እና በህክምና ማዕከሉ ውስጥ የህዝብ ጥያቄዎች ክፍል [Public Inquiries Unit]
ያስተላልፏቸው፣ አና ወዲያውኑ ምላሽ ያገኛሉ።
ተጨማሪ መረጃ ደግሞ በህክምና ማዕከሉ ድረገፅ ላይ ማግኘት ይችላሉ https://www.tasmc.org.il/Pages/default.aspx
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