
თემის მონაწილეობა კვლევაში

STREAM-ის კლინიკური კვლევა
საქართველო



რატომ არის საჭირო სამედიცინო კვლევების 
ჩატარება?

• ეს არის ერთადერთი გზა იმისათვის, რომ 
მოვიპოვოთ მტკიცებულება ტუბერკულოზის 
სამკურნალოდ

• იმისათვის, რომ დავადგინოთ უსაფრთხო და 
ეფექტურია თუ არა ახალი მედიკამენტი, ან 
მედიკამენტების კომბინაცია
▫ უკეთესი შედეგი აქვს მას ვიდრე არსებულ 

მედიკამენტს/ მკურნალობას?
▫ აქვს თუ არა მას სერიოზული გვერდითი 

მოვლენები?
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როგორ ტარდება სამედიცინო კვლევა?
• პირველად  მკვლევარები ახალ მედიკამენტს, ან მკურნალობას ცდიან 

ადამიანთა მცირე ჯგუფში, რათა შეაფასონ მისი უსაფრთხოება, 
განსაზღვრონ უსაფრთხო დოზა და გამოავლინონ გვერდითი მოვლენები.  

• ეტაპი II: მედიკამენტი, ან მკურნალობა გამოიცდება ადამიანთა დიდ 
ჯგუფში, რათა დავინახოთ ეფექტურია თუ არა იგი და დამატებით 
შევაფასოთ მისი უსაფრთხოებას. 

• ეტაპი III: მედიკამენტი ან მკურნალობა უტარდება ადამიანთა დიდ 
ჯგუფებს, რათა დადასტურდეს მისი ეფექტურობა, განხორციელდეს 
მონიტორინგი მის გვერდით მოვლენებზე, შეუდარდეს ის გავრცელებულ 
მკურნალობას, და შეგროვდეს ინფორმაცია, რათა შესაძლებელი იყოს 
მედიკამენტების ან მკურნალობის გამოყენება

• ეტაპი IV: გამოკვლევა ხორციელდება მას შემდეგ, როდესაც მედიკამენტი 
ან მკურნალობა გამოიცდება მედიკამენტის ეფექტურობის და მის 
ხანგრძლივ გამოყენებასთან დაკავშირებული ნებისმიერი გვერდითი 
მოვლენის შესახებ ინფორმაციის მოსაგროვებლად მოსახლეობის 
სხვადასხვა ჯგუფებში. 
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როგორ ტარდება სამედიცინო კვლევა?
• კვლევის დაწყებამდე იწერება და 

მტკიცდება პროტოკოლი
• მკვლევარი(მკვლევარები) ღებულობენ 

გადაწყვეტილებას, თუ როგორ შეაფასონ 
შედეგიანია (ეფექტურობა) თუ არა 
მედიკამენტი ან მკურნალობა და მისი 
უსაფრთხოება
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რა არის კვლევის პროტოკოლი?
 ამოცანები და მიზანი
 კვლევის დიზაინი და 

გამოსავლები
 მონაწილეთა ჩარიცხვა
 კვლევის აგენტი (მაგ. 

მედიკამენტი)
 კვლევის პროცედურები 

და გრაფიკი
 უსაფრთხოების შეფასება
 კლინიკური 

მონიტორინგი

 სტატისტიკური 
საკითხები 
 ხარისხობრივი 

უზრუნველყოფა და 
კონტროლი 
 ეთიკა/მონაწილეთა დაცვა 
 მონაცემთა დამუშავება 

და ჩანაწერების წარმოება 
 გამოკლვლევის ჩატარება
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როგორ ხდება კლინიკური კვლევის 
დამტკიცება?

• ყოველი კვლევის შესახებ ჩატარებული 
გამოკვლევა მოითხოვს ერთი ან მეტი 
მეცნიერული/ინსტიტუციური მიმოხილვის 
ჯგუფის მიერ მის დამტკიცებას, რათა 
უზრუნველყოფილ იქნას, რომ:
 გამოკვლევის პროტოკოლით დაცულია ეთიკური კვლევის 

პრინციპები
o ავტონომიურობა
o სარგებლიანობა
o არ აყენებს ვნებას
o სამართლიანობა

 არსებობს ბალანსი ამჟამად არსებულ მეცნიერულ ცოდნაში
• ყველა ქვეყანას შემოღებული აქვს დამტკიცების 

თავისი სისტემა და მიმოხილვის პროცესი
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როგორ ხდება კლინიკური კვლევის 
დამტკიცება?

• ყოველი კვლევა ასევე უნდა დამტკიცდეს 
მედიკამენტების მარეგულირებელი ორგანოს მიერ, 
მაგალითად, ამგვარი დაწესებულებებია: სურსათისა 
და მედიკამენტების ადმინისტრაცია, ევროპის 
მედიკამენტების სააგენტო

• ყოველ ქვეყანას კვლევის დამტკიცების საკუთარი 
სისტემა და მიმოხილვის პროცესი აქვს შემუშავებული
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რა ფუნქციას ასრულებს თემის მონაწილეობა 
კვლევაში?

„... თემებს შესაძლებლობა 
უნდა ჰქონდეთ 
მონაწილეობა მიიღონ 
ტუბერკულოზის კვლევაში 
არა მხოლოდ როგორც 
კვლევის მონაწილეებმა“

„ტუბერკულოზის 
შემსწავლელ ყველა 
მეცნიერს კონკრეტული 
ურთიერთობა უნდა 
ჰქონდეს თემთან 
მეცნიერული კვლევის 
ყველა ეტაპზე, 
განსაკუთრებით 
კვლევამდელ და კვლევის 
შემდგომ ეტაპებზე.“
ადვოკატირების როლის გაზრდა 
ტუბერკულიოზის მკურნალობაში; ჟურნალი 
Lancet Res Med. 2014;2(4):258–59

• თემის მონაწილეობა ეთიკური სამედიცინო კვლევის 
ქვაკუთხედია
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როდის შეუძლიათ თემებს 
მონაწილეობა მიიღონ კვლევაში?

9

კვლევის
დაწყებამდე

კვლევის
მიმდინარეობისას

კვლევის
დასრულებისას

პროგრამის
განხორციელება და
პოლიტიკის შეცვლა

მტკიცებულების შეგროვება -
პოლიტიკაზე დაფუძვნებით

კვლევის შეკითხვის
ჩამოყალიბება

პროტოოკოლის მიმოხილვა

კონსულტაცია ეთიკის
საკითხებზე

ადგილზე
თემების მონაწილეობა

მონაწილეების შერჩევაში
მხარდაჭერა, 

ინფორმირებული თანხმობა, 
მონაწილეთა შენარჩუნება

პრიორიტეტების, 
პრობლემატური

საკითხების შესახებ
კომუნიკაცია, ინფორმაციის

გადაცემა

შედეგების გავრცელება

ხელმისაწვდომობა (ადრეული
ხელმისაწვდომობა, ფასი, 
რეგისტრაცია)



რატომ არის საჭირო თემის მონაწილეობა? 
• თემის მონაწილეობას სარგებელი მოაქვს 

თემებისათვის
 მმმრ-ტ-ის [მულტირეზისტენტული ტუბერკულოზი]

და კვლევების შესახებ ინფორმაციის მიღების 
შესაძლებლობა
• მმმრ-ტ-ის და STREAM-ის კვლევის პროტოკოლის, 

სამეცნიერო ენის აღქმა
 კვლევის დიზაინზე და მის განხორციელებაზე 

ზეგავლენის მოხდენის შესაძლებლობა
• უზრუნველყოფა, რომ თემის მოსაზრებები გამოკვლევის შესახებ 

გათვალისწინებული იქნება და მონაწილეები სარგებელს 
მიიღებენ კვლევიდან 

 კვლევის დასრულების შემდეგ თემის მიერ მისაღები 
სარგებლის მაქსიმალიზაცია
• ზეგავლენის მოხდენა პოლიტიკის შეცვლაზე კვლევის 

შედეგებზე დაყრდნობით 
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რატომ არის საჭირო თემის მონაწილეობა? 
• თემის მონაწილეობას შეუძლია კვლევის 

შედეგების გაუმჯობესება
 შესაძლებლობა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ 

კვლევა მისაღებია თემისათვის
• კლევის დროს დაბრკოლებების გადაჭრის პოტენციური 

გზების შეთავაზება
• მონაწილეების შერჩევისა და შენარჩუნების 

გაუმჯობესება
 კვლევის შედეგების ლეგიტიმურობა და მათი 

მიმღებლობა
• თემის მონაწილეობას შეუძლია უზრუნველყოს 

შედეგების ასახვა პოლიტიკაში მასში ცვლილების 
შეტანის გზით
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თემის 
წარმომადგენლები:
[მიუთითეთ ძირითადი 

დაინტერესებული 
მხარეები]

სამინისტროები:
ჯანდაცვის სამინისტრო 

[სხვა სახელმწიფო 
დაინტერესებული 

მხარეები]

დამფინანსებელი: USAID
სპონსოი: „კავშირი“ (The 

Union)
კვლევის  მართვის 

ჯგუფი: სამედიცინო 
კვლევითი საბჭო (MRC)

ადგილობრივი 
სამეცნიერო 

საზოგადოება: 
[მიუთითეთ ადგილის 

დასახელება]

STREAM-ის 
დაინტერესებული 

მხარეები
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როგორ ხდება თემის ჩართვა?
• მექანიზმის შემუშავება გამოკლვევის  თაობაზე 

თემიდან მოსაზრებების მიღების პროცესის 
წარმართვის/კოორდინირების მიზნით 

• მონაწილეები შესაძლოა იყვნენ შემდეგი 
პირებიდან ყველა, ან ზოგიერთი მათგანი:
 აქტივისტები
 მოსახლეობა, რომელზეც ზეგავლენას ახდენს კვლევა
 ინფიცირებული მოსახლეობა
 მომსახურების პირდაპირი მომწოდებლები
 მკვლევარები
 სახელმწიფო უწყებების თანამშრომლები

• ტუბერკულოზის პროგრამის თანამშრომლები
• ჯანდაცვის ორგანოები ოლქის, მუნიციპალიტეტის, ან 

რაიონის დონეზე. 
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როგორ ხდება თემის ჩართვა?

• კოორდინირების მრავალი მექანიზმი 
არსებობს:
 სპეციალური კომიტეტი ან საბჭო („თემის 

სამრჩევლო საბჭო“ ანუ თსს)
 უკვე არსებული თსს, რომელიც ჩამოყალიბდა 

არა მხოლოდ ერთი კვლევის შესახებ 
გამოკლვევისათვის
 არაფორმალური სამუშაო ჯგუფები
 სხვა მექანიზმები

• „ერთი ზომა ყველას“ არ ერგება
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როგორ მუშაობს თემის სამრჩევლო საბჭო 
(თსს)?
• ადილობრივი თსს-ის კოორდინატორს 

(კოორდინატორებს/ საკონტაქტო პირს(პირებს) 
ირჩევენ დაინტერესებული მხარეები
 ძალიან დაინტერესებულნი არიან (ერთგულნი მიზნის 

მისაღწევად)
 სცალიათ
 შეუძლიათ კომუნიკაცია, ქსელური ურთიერთობების 

ჩამოყალიბება
 ინსტიტუციური/ორგანიზაციული მხარდაჭერა 

• თემის ჩართვის გეგმის შემუშავება 
• თემის ჩართვის გეგმისათვის ბიუჯეტის 

შემუშავება 
• კვლევის პერსონალის მიერ ტექნიკური 

დახმარების გაწევა (თსს-ს ღონისძიებების 
მხარდაჭერა)
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თემის ჩართვის რა ტიპური ღონისძიებები 
არსებობს?
• რეგულარული შეხვედრები თსს-თან და კვლევის 

პერსონალთან
 კვლევის პერსონალის მიერ თსს-ს ინფორმირება კვლევის 

მიმდინარეობის შესახებ
 თსს კვლევის ჯგუფს აწვდის თემის მოსაზრებებს

• ტრეინინგები
 თსს-ს წევრებისათვის
 ტუბერკულოზის, მმმრ-ტ-ის (MDR-TB) და კვლევის 

საკითხებზე
• თემის მოცვა
 თსს ინფორმაციას აწვდის თემს ტუბერკულოზის, MDR-TB-ის 

და STREAM-ის შესახებ
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საბოლოო დაკვირვებები და შეკითხვები

• შიდსის კლინიკური კვლევა უკეთესად არის 
დაფინანსებული ვიდრე სხვა დაავადებების, მათ შორის 
ტუბერკულოზის (TB) კვლევა
 რატომ?
 როგორ შუძლია STREAM-ის თემის ჩართვას ეს შეცვალოს?

• HIV/AIDS -ის მიმართ უფრო მეტი ყურადღება არსებობს 
მედიის მხრიდან (თუმცა მთელს მსოფლიოში როგორც 
HIV/AIDS -ის, ასევე TB-ის პრობლემას დაახლოებით ერთი 
და იგივე მასშტაბი აქვს) 
 რატომ? 
 როგორ შუძლია STREAM-ის თემის ჩართვას ეს შეცვალოს?
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