DISKUTIMI MBI
DHURIMIN E ORGANEVE
Kartë për dhurimin e organeve

Vendosni tani dhe plotësoni
kartën për dhurimin e organeve.
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Shprehje vullneti pro ose kundër marrjes
së organeve, indeve apo qelizave për qëllim
transplanti

INFORMACION MBI MARRJEN E ORGANEVE,
INDEVE APO QELIZAVE NË RAST VDEKJEJE.

ÇFARË MUND
TË DHUROHET?

TRE ARSYE TË MIRA PËR TË FOLUR
PËR DHURIMIN E ORGANEVE

1. Për veten time
Unë e vendos vetë se çfarë ndodh me trupin tim, në jetë dhe
pas jetës. Këtu përfshihet edhe dëshira ime nëse pranoj apo
nuk pranoj të dhuroj organe, inde apo qeliza, pas vdekjes sime.

2. Për hir të të afërmve të mi
Ndonjëherë çështja e dhurimit të organeve vjen shumë
papritur. Sa mirë që personat e mi të dashur e njohin vullnetin
tim. Tani ata mund të vendosin sipas dëshirës sime dhe të
lehtësohen nga situata pikëlluese.

Pas vdekjes mund të dhurohen këto organe: Veshkat, mushkëritë,
mëlçia, zemra, pankreasi (ose qelizat e pankreasit) dhe zorra e hollë.
Krahas organeve mund të dhurohen edhe indet, si për shembull kornea e syrit ose valvulat e zemrës dhe enët e mëdha të gjakut. Transplantet e kornesë së syrit në sëmundje të caktuara janë shpresa e
fundit për pacientët që përndryshe do të verboheshin. Transplantet
e valvulave të zemrës dhe ato të enëve të gjakut mund të shpëtojnë
jetë në rast deformimeve (anomalive), infeksionesh dhe sëmundjesh
tumorale.
Qelizat staminale të gjakut aktualisht merren vetëm nga një
dhurues i gjallë. Transplanti i qelizave staminale të gjakut për
njerëzit me sëmundje të sistemit gjak-formimit shpesh është
mundësia e vetme për shërim. Nëse dëshironi të dini më shumë
për dhurimin e qelizave staminale të gjakut ose të regjistroheni si
dhuruese apo dhurues, vizitoni faqen e internetit të „Blutspende
SRK Schweiz“ në adresën: www.sbsc.chda sang da la Crusch
Cotschna Svizra: www.sbsc.ch

3. Për hir të jetës
Në Zvicër, shumë njerëz presin për një organ. Me një “Po” nga
ana ime për dhurimin, unë mund të shpëtoja jetë.

CILAT JANË KRITERET LIGJORE
PËR NJË DHURIM?
FLISNI PËR DHURIMIN E ORGANEVE.
LEHTËSOJINI TË AFËRMIT TUAJ
Organet, indet ose qelizat e dhuruara mund të shpëtojnë jetë dhe
të përmirësojnë qëndrueshëm cilësinë e jetës së personit pritës.
Vendosni tani nëse jeni dakord ose jo për marrjen e organeve, indeve
apo qelizave në rast vdekjeje. Sepse, nëse nuk dihet vullneti juaj, në
momentet e pikëllimit të afërmit tuaj do të duhet të përballen edhe
me pyetjet në lidhje me çështjen e dhurimit.
Merreni në konsideratë këtë temë dhe plotësoni kartën e dhurimit në
fund të kësaj broshure. Bisedoni me të afërmit tuaj në lidhje me vendimin tuaj dhe lehtësojini ata.

Informacione të mëtejshme mund të gjeni në:
www.leben-ist-teilen.ch, www.swisstransplant.org
si edhe nga mjekja ose mjeku juaj i familjes.

← Organet, indet ose qelizat mund të merren nga një person i vdekur
vetëm nëse është dhënë pëlqimi dhe është konstatuar vdekja.
← Nëse nuk dokumentohet pëlqimi ose refuzimi i personit të vdekur
(p.sh. në formën e një karte për dhurim ose të një deklarate pacienti), të afërmit do të pyeten nëse e njohin vullnetin e tĳ. Nëse jo,
ata duhet të vendosin duke marrë parasysh dëshirën e personit të
vdekur.
← Ndalohet marrja e organeve, indeve ose qelizave nëse nuk ka të
afërm të pranishëm ose nëse ata nuk mund të kontaktohen.
← Vullneti i personit të vdekur ka prioritet kundrejt vullnetin e të
afërmve.
← Në qoftë se personi i vdekur ia ka kaluar një personi të besuar të
drejtën për të vendosur, atëherë ky person vendos në vend të familjarit më të afërt.
Këto kritere janë të përcaktuara në ligjin për transplantet.

A MERREN PARA

KUR ËSHTË E MUNDUR

PËR NJË DHURIM?

MARRJA E NJË ORGANI?

Ligji për transplantet e ndalon shitjen e organeve, indeve ose qelizave
dhe përcakton që dhurimi duhet të kryhet pa pagesë.
Dhurimi i organeve, indeve ose qelizave është në çdo rast një dhurim
i vullnetshëm dhe nuk kompensohet ﬁnanciarisht. Të afërmve nuk u
shkaktohen humbje ﬁnanciare nga dhurimi.

KUSH MUND

Marrja e një organi nga një person i vdekur është e mundur nëse
vdekja ka rezultuar nga një dëmtim i drejtpërdrejtë (primar) i trurit,
për shembull pas një gjakderdhje të trurit ose pas një aksidenti me
dëmtim kafkës dhe trurit. Në raste më të rralla, marrja e një organi
është gjithashtu e mundur nëse një person ka vdekur si pasojë e një
dëmtimi indirekt (sekondar) të trurit pas një dështimi kardiovaskular.
Personat që vdesin në shtëpi nuk mund të jenë apo të bëhen dhurues,
pasi marrja e organeve kërkon përgatitje mjekësore, të cilat janë të
mundshme vetëm në spital (shih kapitullin “Pse janë të nevojshme
masat përgatitore mjekësore?”).

TË DHUROJË?
Organet, indet ose qelizat zakonisht mund të dhurohen deri në
moshë të vjetër. Faktorët vendimtarë janë shëndeti i dhuruesit dhe
funksionimi i organeve dhe indeve, por jo mosha. Edhe njerëz me
sëmundje të caktuara (ndër të tjera disa lloje sëmundjesh tumorale)
mund të jenë në gjendje t’i dhurojnë organet dhe indet. Nëse është
e mundur apo jo, kjo kontrollohet pak përpara ose gjatë marrjes së
organeve.
Çdo person i moshës mbi 16 vjeç mund të plotësojë një kartë për
dhurimin e organeve. Nëse bëhet fjalë për një dhurim te një person
i ri, atëherë në këtë rast vendosin përfaqësuesit e tĳ ligjorë.

KUR ËSHTË E MUNDUR
MARRJA E INDEVE?
Kornea e syrit mund të hiqet në çdo person të vdekur pa qenë e nevojshme asnjë masë përgatitore mjekësore. Marrja mund të bëhet deri
në 48 orë pas vdekjes.
Valvulat e zemrës merren kur zemra e një dhuruesi ose dhurueseje
nuk është e përshtatshme nga ana mjekësore për transplant (si p.sh.
pas një infarkti kardiak). Ndaj, nëse miratoni dhurimin e zemrës, mos
e përjashtoni dhurimin e valvulave të zemrës dhe të enëve të gjakut.
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Duke qenë se nuk është e lehtë të ﬂasësh në emër të
personave të tjerë:
Unë u tregoj personave të mi të dashur atë që unë dua.
Vetëm nëse ata e njohin vullnetin tim, mund të vendosin
sipas dëshirës sime.

SI KONSTATOHET
VDEKJA?
Para se një personi të vdekur t’i merren organet, vdekja e tĳ duhet të
provohet përtej çdo dyshimi. Për të dëshmuar vdekjen duhet që dy
mjeke ose mjekë me kualiﬁkimin përkatës, sipas parimit të rishikimit
dhe miratimit, të konﬁrmojnë që funksionet e trurit dhe të trungut të
tĳ kanë dështuar përfundimisht (ose ndryshe dëshmia e vdekjes së
trurit). Ekzaminimet mjekësore dhe analizat që duhet të bëhen në këtë
rast janë të përcaktuara saktë dhe duhet të konﬁrmohen me shkrim.
Dëshmia e vdekjes duhet patjetër të lëshohet në Zvicër për çdo dhurues të mundshëm organesh, pa marrë parasysh nëse vdekja ka ndodhur
nga dëmtime të drejtpërdrejta ose jo të drejtpërdrejta të trurit. Mjeket
dhe mjekët që konstatojnë vdekjen nuk duhet të jenë pjesë e staﬁt
mjekësor që kryen marrjen e organeve dhe transplantin e tyre.

PSE JANË TË NEVOJSHME
MASAT PËRGATITORE MJEKËSORE?
Masat përgatitore mjekësore kryhen në fazën ndërmjet ndërprerjes
së terapisë dhe marrjes së organeve. Për një person shumë të sëmurë
ose shumë të dëmtuar, terapia e mbajtjes në jetë ndërpritet vetëm
nëse vdekja është e pashmangshme dhe, si rrjedhojë, çdo trajtim
tjetër është i pa efektshëm. Vendimi për ndërprerjen e terapisë merret
gjithmonë, pavarësisht nëse është dhënë ose jo ndonjë pëlqim për
marrjen e organeve, indeve apo qelizave.
Masat përgatitore mjekësore nuk kanë asnjë dobi të drejtpërdrejtë
për pacienten apo pacientin. Ato janë të nevojshme për ti mbajtur
organet të efektshme për transplantim. Pa masat përgatitore mjekësore, transplanti nuk mund të jetë i suksesshëm. Karta për dhurimin
është projektuar në mënyrë që ju të bini dakord me një “po” si për
marrjen e organeve, ashtu edhe për masat përgatitore.
Nëse nuk ka kartë për dhurimin, masat përgatitore mjekësore mund të
kryhen vetëm nëse bien dakord të afërmit apo personat e besuar.
Personat që kanë një deklaratë pacienti dhe dëshirojnë të dhurojnë
duhet të speciﬁkojnë shprehimisht në deklaratë që, në rastin e dhurimit të organeve, lejohet të kryhen masat e nevojshme përgatitore.

ÇFARË MASASH
PËRGATITORE MJEKËSORE KRYHEN?
Në mënyrë që organet të mos dëmtohen, janë të nevojshme masa të
ndryshme në varësi të situatës:
← Vazhdimi i frymëmarrjes artiﬁciale që ka ﬁlluar tashmë.
← Dhënia e medikamenteve që mbështesin qarkullimin e gjakut dhe
rregullojnë nivelet hormonale.
← Mostrat e gjakut janë marrë për analizat laboratorike. Rezultatet
janë përdorur për të kontrolluar funksionet e organeve.

NJË SHEMBULL KONKRET
I DHURIMIT TË ORGANEVE
URGJENCA
Një burrë u shtrua në spital me gjakderdhje të rëndë ne tru.
Mjekët dhe infermierët e pavĳonit të urgjencës dhe reanimacionit
përpiqen t’i shpëtojnë jetën. Për fat të keq, ata nuk ia dalin mbanë
dhe vdekja nuk mund të shmanget më. Çdo trajtim tjetër është
i pashpresë.
SI DO TË VAZHDOHET MË TEJ?
Në këtë rast, mjeket dhe mjekët ﬂasin me familjarët për mundësinë
e dhurimit të organeve apo indeve. Pacienti bëhet një dhurues i
mundshëm nëse ai ka deklaruar me shkrim se dëshiron të dhurojë
organet dhe indet dhe se është dakord me masat përgatitore (p.sh.
nëpërmjet kartës për dhurim apo deklaratës së pacientit). Në mungesë të një deklarate të tillë, familjarët do të pyeten nëse pacienti
ka shprehur dëshirën për dhurimin e ndonjë organi në kohën kur ka
qenë gjallë. Nëse vullneti i pacientit nuk dihet, atëherë vendosin
familjarët. Ata duhet të marrin parasysh vullnetin e pacientit. Nëse
paraqitet pëlqimi, frymëmarrja artiﬁciale vazhdon dhe, nëse është e
nevojshme, merren masa të mëtejshme mjekësore përgatitore për
marrjen e organeve.
Pa pëlqimin për dhurimin e organeve dhe indeve, të gjitha masat
terapeutike tani do të ndërpriteshin.
KONSTATIMI I VDEKJES
Mjeket dhe mjekët tani kryejnë ekzaminimet e nevojshme për përcaktimin e vdekjes (e ashtuquajtura dëshmia e vdekjes së trurit).
Ata konﬁrmojnë se burri ka vdekur. Duke qenë se pacienti është
mbajtur me frymëmarrje artiﬁciale, ai nuk shfaq shenja tipike të
jashtme të vdekjes, të tilla si ngurtësim apo mavĳosje të kufomës.
KËRKIMI PËR PËRFITUESET DHE PËRFITUESIT
E PËRSHTATSHËM
Në këtë moment ﬁllon kërkimi për përﬁtueset dhe përﬁtuesit e
përshtatshëm. Sa më saktë të përputhen karakteristikat e gjakut
dhe të indeve ndërmjet personit dhurues dhe atĳ përﬁtues, aq më
mirë funksionon një organ pas transplantit dhe aq më i ulët është
rreziku i refuzimit. Për ta veriﬁkuar këtë nevojiten analiza të shumta laboratorike.
MARRJA
Njëkohësisht ﬁllon kërkimi i pacienteve te cilëve do t’ ju përshtatej
organi si edhe më pas përgatitjet për marrjen e organeve nga personi i vdekur. Koordinimi është shumë kompleks. Nëse është bërë
e mundur gjetja e përﬁtueseve dhe përﬁtuesve, dhuruesi dërgohet
në sallën e operacionit. Pas marrjes, organet dërgohen në qendrat
e transplantit. Këto organe duhet të transportohen sa më shpejt që
të jetë e mundur për shkak se organet pa qarkullim gjaku mbeten
funksionale vetëm për një kohë të shkurtër. Nëse do të merren edhe
indet, kjo kryhet pas marrjes së organeve. Gjatë marrjes së indeve,
presioni i kohës është më i vogël, pasi ato nuk transplantohen direkt dhe mund të ruhen.
Procesi i dhurimit që nga konstatimi i vdekjes deri në përfundimin
e procesit të marrjes së organeve dhe indeve zgjat zakonisht nga
12 deri në 24 orë. Familjarëve nuk u jepet informacion se kujt u janë
dhuruar organet apo indet.
DHËNIA E LAMTUMIRËS
Pas marrjes së organeve dhe indeve, të gjitha prerjet kirurgjikale
duhet të mbyllen. Qepjet e plagëve bëhen në vende jo të dukshme
të kufomës. Tani të afërmit mund t’i japin lamtumirën të ndjerit.

INFORMACIONE TË RËNDËSISHME

VETËM NË PAK HAPA

MBI KARTËN PËR DHURIM

JU KENI KARTËN TUAJ PËR DHURIM

← Në kartën për dhurim, e cila gjendet bashkëlidhur, mund të përcaktoni nëse doni të dhuroni apo nuk doni të dhuroni. Dhurimin mund
ta kuﬁzoni në organe, inde ose qeliza.
← Pa masat përgatitore mjekësore, transplanti nuk mund të jetë i
suksesshëm. Karta për dhurimin është projektuar në mënyrë që ju
të bini dakord me një “po” si për marrjen e organeve, ashtu edhe për
masat përgatitore.
← Nëse karta për dhurim ka humbur apo nuk gjendet, familjarët e
afërm do të pyeten nëse e njohin vullnetin e personit të vdekur për
dhurimin e organeve, indeve apo qelizave. Nëse jo, familjarët duhet
të vendosin duke marrë parasysh vullnetin e personit të vdekur.
Ndaj, ﬂisni gjithmonë me të afërmit tuaj apo personat tuaj të besuar për vullnetin tuaj.
← Dorëzojani një kopje të plotësuar të kartës për dhurim familjarëve
tuaj apo personit tuaj të besuar.
← Nëse e ndryshoni vendimin tuaj, atëherë asgjësojeni kartën e vjetër për dhurim, plotësoni një të re dhe informoni familjarët tuaj në
lidhje me të.
← Informacionet në kartën për dhurim nuk janë të regjistruara askund. Ndaj mbajeni kartën gjithmonë me vete.
← Të gjithë personat që kanë mbushur moshën 16 vjeç mund të plotësojnë një kartë për dhurim.
← Kartat për dhurim që vĳnë nga jashtë shtetit, versionet e mëparshme të kartës zvicerane të dhurimit ose një shënim i thjeshtë me
dorë do të konsiderohen të vlefshme, nëse ato, përveç shprehjes
së qartë të vullnetit, përmbajnë të dhënat e mëposhtme: Emri,
mbiemri, datëlindja, data dhe nënshkrimi.

Porositeni në internet ose printojeni vetë:
www.leben-ist-teilen.ch ose www.swisstransplant.org
Kartat për dhurim mund të tërhiqen falas edhe pranë klinikave
mjekësore, farmacive dhe spitaleve ose pranë: Swisstransplant,
Postfach, 3011 Bern, Tel. 0800 570 234
Përvec kësaj, ju keni mundësinë që vullnetin tuaj për të dhuruar ta
ruani në telefonin tuaj inteligjent në formën e një karte dixhitale për
dhurim. Përdorni aplikacionin „Medical ID“ (iOS dhe Android), të cilin
mund ta shkarkoni falas në adresën www.swisstransplant.org.

1 Emri dhe mbiemri duhet të shkruhen me germa kapitale, me shkrim
të lexueshëm.
2 Shënimi i datëlindjes eviton ngatërrimin me persona të tjerë me të
njëjtin emër.
3 Nënshkruajeni kartën dhe vendosni datën aktuale.
4 Vendosni nëse në rastin e vdekjes suaj do ta lejonit, do ta lejonit
vetëm pjesërisht ose do ta refuzonit marrjen e organeve, indeve
apo qelizave. Këtë vendim mund t’ia delegoni edhe një personi të
besuar.
E rëndësishme: Shënoni me kryq vetëm njërën nga këto katër
mundësi!
5 Flisni me familjarët tuaj për vullnetin tuaj. Transmetojuni të dhënat
tuaja në një kopje të dytë dhe jepjani atë familjarëve tuaj ose personit të besuar.
6 Mbajeni gjithmonë me vete kartën e plotësuar për dhurim (p.sh. në
portofol).
7 Nëse ndryshoni vendimin tuaj, atëherë asgjësojeni kartën e vjetër
për dhurim, plotësoni një të re dhe informoni familjarët tuaj në
lidhje me të.

3. Palosni kartën …

… dhe ruajeni bashkë më kartën e identitetit
dhe patentën.
Shprehje vullneti pro ose kundër marrjes
së organeve, indeve apo qelizave për qëllim
transplanti
Willensäusserung für oder gegen die
Entnahme von Organen, Geweben oder
Zellen zum Zweck der Transplantation

L
LEBEN-IST-TEILEN.CH

Unë shpreh vullnetin tim në rast se pas vdekjes sime do të merrej
në konsideratë marrja e organeve, indeve apo qelizave:
Ich äussere meinen Willen für den Fall, dass nach meinem Tod eine
Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen infrage kommt:

Emri dhe mbiemri Vor- und Nachname

Datëlindja Geburtsdatum

Data/Nënshkrimi Datum/Unterschrift
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Kartë për dhurimin e organeve
Organspende-Karte

Shprehje vullneti pro ose kundër marrjes
së organeve, indeve apo qelizave për qëllim
transplanti
Willensäusserung für oder gegen die
Entnahme von Organen, Geweben oder
Zellen zum Zweck der Transplantation

JUnë them PO për marrjen e organeve, indeve apo qelizave dhe për masat
përgatitore mjekësore lidhur me to.
Ich sage JA zur Entnahme jeglicher Organe, Gewebe oder Zellen und
zu den damit verbundenen vorbereitenden medizinischen Massnahmen.
ose
oder

Unë them PO për marrjen e organeve, indeve apo qelizave dhe për masat
përgatitore mjekësore lidhur me to:
Ich sage JA zur Entnahme folgender Organe, Gewebe oder Zellen und
zu den damit verbundenen vorbereitenden medizinischen Massnahmen:
Zemra
Herz

Mushkëritë
Lungen

Mëlçia
Leber

Pankreasi
Bauchspeicheldrüse (Pankreas)

Shënim:
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Organspende-Karte

Valvulat e zemrës dhe enët e gjakut
Herzklappen und Blutgefässe

Ndajeni me të afërmit tuaj vullnetin tuaj për marrjen e organeve,
indeve apo qelizave.
Baza ligjore për shprehjen e vullnetit në këtë kartë janë nenet 8
dhe 10 të ligjit për transplantet.
Për më shumë informacion, vizitoni faqen e internetit të Zyrës
Federale të Shëndetit Publik në adresën www.leben-ist-teilen.ch
ose www.swisstransplant.org.

ose
oder
ose
oder

Veshkat
Nieren

Zorra e hollë
Dünndarm

Kornea
Augenhornhaut (Cornea)
inde ose qeliza te tjera
weitere Gewebe oder Zellen

Unë them JO për marrjen e organeve, indeve apo qelizave.
Ich sage NEIN zur Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen.
Unë ia lë vendimin PERSONIT TË BESUAR:
Ich überlasse den Entscheid folgender VERTRAUENSPERSON:

Hinweis:
Teilen Sie Ihren Willen betreﬀend Entnahme von Organen, Geweben
oder Zellen Ihren Angehörigen mit.

PEmri dhe mbiemri i personit të besuar Vor- und Nachname der Vertrauensperson

Grundlage für die in dieser Karte enthaltene Willensäusserung sind
die Artikel 8 und 10 des Transplantationsgesetzes.

Adresa Adresse

Weitere Informationen ﬁnden Sie im Internetportal des Bundesamtes für Gesundheit BAG unter www.leben-ist-teilen.ch oder unter
www.swisstransplant.org.
Telefoni Telefon

2. Plotësoni dhe nënshkruani kartën.
Shprehje vullneti pro ose kundër marrjes
së organeve, indeve apo qelizave për qëllim
transplanti
Willensäusserung für oder gegen die
Entnahme von Organen, Geweben oder
Zellen zum Zweck der Transplantation

LEBEN-IST-TEILEN.CH
L

Unë shpreh vullnetin tim në rast se pas vdekjes sime do të merrej
në konsideratë marrja e organeve, indeve apo qelizave:
Ich äussere meinen Willen für den Fall, dass nach meinem Tod eine
Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen infrage kommt:

Emri dhe mbiemri Vor- und Nachname

Datëlindja Geburtsdatum

Data/Nënshkrimi Datum/Unterschrift

DISKUTIMI MBI DHURIMIN E ORGANEVE
D
Kartë për dhurimin e organeve
Organspende-Karte

JUnë them PO për marrjen e organeve, indeve apo qelizave dhe për masat
përgatitore mjekësore lidhur me to.
Ich sage JA zur Entnahme jeglicher Organe, Gewebe oder Zellen und
zu den damit verbundenen vorbereitenden medizinischen Massnahmen.
ose
oder

Zemra
Herz

ose
oder

Mushkëritë
Lungen

Mëlçia
Leber

Veshkat
Nieren

Unë shpreh vullnetin tim në rast se pas vdekjes sime do të merrej
në konsideratë marrja e organeve, indeve apo qelizave:
Ich äussere meinen Willen für den Fall, dass nach meinem Tod eine
Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen infrage kommt:

Emri dhe mbiemri Vor- und Nachname

Datëlindja Geburtsdatum

Data/Nënshkrimi Datum/Unterschrift

JUnë them PO për marrjen e organeve, indeve apo qelizave dhe për masat
përgatitore mjekësore lidhur me to.
Ich sage JA zur Entnahme jeglicher Organe, Gewebe oder Zellen und
zu den damit verbundenen vorbereitenden medizinischen Massnahmen.

oder

Zorra e hollë
Dünndarm

Kornea
Augenhornhaut (Cornea)

inde ose qeliza te tjera
weitere Gewebe oder Zellen

Unë them JO për marrjen e organeve, indeve apo qelizave.
Ich sage NEIN zur Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen.

PEmri dhe mbiemri i personit të besuar Vor- und Nachname der Vertrauensperson

Teilen Sie Ihren Willen betreﬀend Entnahme von Organen, Geweben
oder Zellen Ihren Angehörigen mit.

Unë ia lë vendimin PERSONIT TË BESUAR:
Ich überlasse den Entscheid folgender VERTRAUENSPERSON:

Për më shumë informacion, vizitoni faqen e internetit të Zyrës
Federale të Shëndetit Publik në adresën www.leben-ist-teilen.ch
ose www.swisstransplant.org.

ose
oder

ose

Unë them PO për marrjen e organeve, indeve apo qelizave dhe për masat
përgatitore mjekësore lidhur me to:
Ich sage JA zur Entnahme folgender Organe, Gewebe oder Zellen und
zu den damit verbundenen vorbereitenden medizinischen Massnahmen:

Pankreasi
Bauchspeicheldrüse (Pankreas)

Shënim:

Valvulat e zemrës dhe enët e gjakut
Herzklappen und Blutgefässe

Ndajeni me të afërmit tuaj vullnetin tuaj për marrjen e organeve,
indeve apo qelizave.
Baza ligjore për shprehjen e vullnetit në këtë kartë janë nenet 8
dhe 10 të ligjit për transplantet.

1. Printojeni dhe priteni kartën.
Shprehje vullneti pro ose kundër marrjes
së organeve, indeve apo qelizave për qëllim
transplanti
Willensäusserung für oder gegen die
Entnahme von Organen, Geweben oder
Zellen zum Zweck der Transplantation

LEBEN-IST-TEILEN.CH
L
DISKUTIMI MBI DHURIMIN E ORGANEVE
D
Kartë për dhurimin e organeve
Organspende-Karte



Hinweis:

Unë them PO për marrjen e organeve, indeve apo qelizave dhe për masat
përgatitore mjekësore lidhur me to:
Ich sage JA zur Entnahme folgender Organe, Gewebe oder Zellen und
zu den damit verbundenen vorbereitenden medizinischen Massnahmen:
Zemra
Herz

Mushkëritë
Lungen

Mëlçia
Leber

Pankreasi
Bauchspeicheldrüse (Pankreas)

Shënim:

Valvulat e zemrës dhe enët e gjakut
Herzklappen und Blutgefässe

Ndajeni me të afërmit tuaj vullnetin tuaj për marrjen e organeve,
indeve apo qelizave.
Baza ligjore për shprehjen e vullnetit në këtë kartë janë nenet 8
dhe 10 të ligjit për transplantet.
Për më shumë informacion, vizitoni faqen e internetit të Zyrës
Federale të Shëndetit Publik në adresën www.leben-ist-teilen.ch
ose www.swisstransplant.org.

ose
oder
ose
oder

Veshkat
Nieren

Zorra e hollë
Dünndarm

Kornea
Augenhornhaut (Cornea)
inde ose qeliza te tjera
weitere Gewebe oder Zellen

Unë them JO për marrjen e organeve, indeve apo qelizave.
Ich sage NEIN zur Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen.
Unë ia lë vendimin PERSONIT TË BESUAR:
Ich überlasse den Entscheid folgender VERTRAUENSPERSON:

Hinweis:

Grundlage für die in dieser Karte enthaltene Willensäusserung sind
die Artikel 8 und 10 des Transplantationsgesetzes.

Teilen Sie Ihren Willen betreﬀend Entnahme von Organen, Geweben
oder Zellen Ihren Angehörigen mit.

PEmri dhe mbiemri i personit të besuar Vor- und Nachname der Vertrauensperson

Grundlage für die in dieser Karte enthaltene Willensäusserung sind
die Artikel 8 und 10 des Transplantationsgesetzes.

Adresa Adresse

Weitere Informationen ﬁnden Sie im Internetportal des Bundesamtes für Gesundheit BAG unter www.leben-ist-teilen.ch oder unter
www.swisstransplant.org.

Adresa Adresse

Weitere Informationen ﬁnden Sie im Internetportal des Bundesamtes für Gesundheit BAG unter www.leben-ist-teilen.ch oder unter
www.swisstransplant.org.
Telefoni Telefon

Telefoni Telefon



Shprehje vullneti pro ose kundër marrjes
së organeve, indeve apo qelizave për qëllim
transplanti
Willensäusserung für oder gegen die
Entnahme von Organen, Geweben oder
Zellen zum Zweck der Transplantation

L
LEBEN-IST-TEILEN.CH

Unë shpreh vullnetin tim në rast se pas vdekjes sime do të merrej
në konsideratë marrja e organeve, indeve apo qelizave:
Ich äussere meinen Willen für den Fall, dass nach meinem Tod eine
Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen infrage kommt:

Emri dhe mbiemri Vor- und Nachname

Datëlindja Geburtsdatum

Data/Nënshkrimi Datum/Unterschrift

DISKUTIMI MBI DHURIMIN E ORGANEVE
D
Kartë për dhurimin e organeve
Organspende-Karte

JUnë them PO për marrjen e organeve, indeve apo qelizave dhe për masat
përgatitore mjekësore lidhur me to.
Ich sage JA zur Entnahme jeglicher Organe, Gewebe oder Zellen und
zu den damit verbundenen vorbereitenden medizinischen Massnahmen.
ose
oder

Unë them PO për marrjen e organeve, indeve apo qelizave dhe për masat
përgatitore mjekësore lidhur me to:
Ich sage JA zur Entnahme folgender Organe, Gewebe oder Zellen und
zu den damit verbundenen vorbereitenden medizinischen Massnahmen:
Zemra
Herz

Mushkëritë
Lungen

Mëlçia
Leber

Pankreasi
Bauchspeicheldrüse (Pankreas)

Shënim:

Valvulat e zemrës dhe enët e gjakut
Herzklappen und Blutgefässe

Ndajeni me të afërmit tuaj vullnetin tuaj për marrjen e organeve,
indeve apo qelizave.
Baza ligjore për shprehjen e vullnetit në këtë kartë janë nenet 8
dhe 10 të ligjit për transplantet.

ose
oder

Veshkat
Nieren

Zorra e hollë
Dünndarm

Kornea
Augenhornhaut (Cornea)
inde ose qeliza te tjera
weitere Gewebe oder Zellen

Unë them JO për marrjen e organeve, indeve apo qelizave.
Ich sage NEIN zur Entnahme von Organen, Geweben oder Zellen.

PEmri dhe mbiemri i personit të besuar Vor- und Nachname der Vertrauensperson

Teilen Sie Ihren Willen betreﬀend Entnahme von Organen, Geweben
oder Zellen Ihren Angehörigen mit.

Unë ia lë vendimin PERSONIT TË BESUAR:
Ich überlasse den Entscheid folgender VERTRAUENSPERSON:

Për më shumë informacion, vizitoni faqen e internetit të Zyrës
Federale të Shëndetit Publik në adresën www.leben-ist-teilen.ch
ose www.swisstransplant.org.

ose
oder

Hinweis:

Grundlage für die in dieser Karte enthaltene Willensäusserung sind
die Artikel 8 und 10 des Transplantationsgesetzes.

Adresa Adresse

Weitere Informationen ﬁnden Sie im Internetportal des Bundesamtes für Gesundheit BAG unter www.leben-ist-teilen.ch oder unter
www.swisstransplant.org.
Telefoni Telefon

Shprehje vullnetii pro ose ku
kundër
und
n ër marrjes
së organeve, indeve
eve apo qelizave
qeli
liiza
zave
ave
e për
për
ë qëllim
transplanti
Willensäusserung für oder gegen di
die
e
Entnahme von Organen, Geweben
G
b oder
d
Zellen zum Zweck der Transplantation

L
ILEN CH
ILEN.CH
LEBEN-IST-TEILEN.CH

Unë shpreh vullnetin tim në rast se pas vdekjes sime do të merrej
në konsideratë marrja e organeve, indeve apo qel
qelizave:
iza
ave:
ve
e:
Ich äussere meinen Willen für den Fall, dass
nach
meinem
s nac
ch mein
m
einem
ein
em Tod ei
eine
e
Entnahme von Organen, Geweben oder
Zellen
infrage
er Zell
en
n inf
infrag
rage
rag
e kommt:
k
t:

Emri dhe mbiemri Vor- und Nachname

Datëlindja Geburtsdatum

Data/Nënshkrimi
shkrimi

DISKUTIMI MBI
D
BI DHURIMIN
DHURIM
MIN
NEO
ORGANEVE
RGAN
AN
NEV
EVE
VE
Kartë për dhurimin e organeve
neve
Organspende-Karte

JUnë them PO për marrjen e organeve, indeve apo qelizave dhe për masat
përgatitore mjekësore lidhur me to.
Ich sage JA zur Entnahme jeglicher Organe, Gewebe oder Zellen und
zu den damit verbundenen vorbereitenden medizinischen Massnahmen.
ose
oder

Unë them PO për marrjen e organeve, indeve apo qelizave dhe për masat
përgatitore mjekësore lidhur me to:
Ich sage JA zur Entnahme folgender Organe, Gewebe oder Zellen und
zu den damit verbundenen vorbereitenden medizinischen Massnahmen:
Zemra
Herz

Mushkëritë
Lungen

Mëlçia
Leber

Pankreasi
Bauchspeicheldrüse (Pankreas)

Shënim:

Valvulat e zemrës dhe enët e gjakut
Herzklappen und Blutgefässe

Ndajeni me të afërmit tuaj vullnetin tuaj për marrjen e organeve,
indeve apo qelizave.
Baza ligjore për shprehjen e vullnetit në këtë kartë janë nenet 8
dhe 10 të ligjit për transplantet.

ose
oder

Veshkat
Nieren

Zorra e hollë
Dünndarm

Kornea
Augenhornhaut (Cornea)
inde ose qeliza te tjera
weitere
tere Gewe
Ge
Gew
Gewebe
be
eo
ode
oder
de Zell
der
de
Zellen
len
en

Unë them JO për marrjen e organeve,
aneve, indeve apo qelizave.
Ich sage NEIN zur Entnahme
e von Organen,
n,, Geweb
G
Geweben
weben
web
e o
oder
der Zellen.
Zell
ellen.
en

PEmri dhe mbiemri i personit të besuar Vor
Vor- und Nachname der Vertrauenspers
Vertrauensperson

Teilen Sie Ihren Willen betreﬀend Entnahme von Organen, Geweben
oder Zellen Ihren Angehörigen mit.

Unë ia lë vendimin PERSONIT
NIT TË BESUAR:
Ich überlasse den Entscheid
d folgender VERT
VERTRAUENSPERSON:
ERT
RT U NS
RTRAUE
SPERSON
S
N:

Për më shumë informacion, vizitoni faqen e internetit të Zyrës
Federale të Shëndetit Publik në adresën www.leben-ist-teilen.ch
ose www.swisstransplant.org.

ose
oder

Hinweis:

Grundlage für die in dieser Karte enthaltene Willensäusserung sind
die Artikel 8 und 10 des Transplantationsgesetzes.

Adresa Adresse

Weitere Informationen ﬁnden Sie im Internetportal des Bundesamtes für Gesundheit BAG unter www.leben-ist-teilen.ch oder unter
www.swisstransplant.org.
Telefoni Telefon

