
ÇFARË ËSHTË DHURIMI I 

ORGANEVE?  

DHURIMI I ORGANEVE është 

procedurë e DHURIMIT të organeve, 

indeve ose qelizave nga një person i 

gjallë apo i vdekur për qëllime shërimi. 

Dhurimi i organeve bëhet në bazë 

vullnetare dhe pa ndonjë kompensim 

financiar, apo të ndonjë lloji tjetër. 

 

KUR DHE KUSH MUND TË JETË 

DHURUES I ORGANEVE APO 

INDEVE? 

 GJATË JETËS (DHURUES I 

GJALLË) mund t’i dhurojë organ 

ose ind një personi të caktuar 

(pranuesit) me të cilin ka një nga 

raportet e ndërsjella në vazhdim: 

burrë e grua, prind dhe fëmijë, vëlla 

e motër (qofshin ato edhe nga 

vetëm njëri prind), gjyshër dhe 

nipër, dajë, xhaxha, teze, hallë dhe 

nip ose mbesë, prindër të 

bashkëshortit/bashkëshortes, 

dhëndri ose nusja e djalit, kunati, 

kunata, baxhanaku, birësuesi ose i 

birësuari ose „dhurim ndërmjet 

çifteve“.  

 PAS KONSTATIMIT TË VDEKJES 

SË TRURIT (PERSON I VDEKUR) 

Çdo person tek i cili sipas kritereve 

të caktuara e rigoroze mjekësore 

është vërtetuar mungesë e 

funksionit të trurit (vdekje e trurit), 

ndërsa funksioni i organeve të tjera 

mbahet në mënyrë artificiale, 

konsiderohet për dhurues potencial i 

organeve.   

 

CILËT ORGANE DHE INDE MUND 

TË DHUROHEN?  

 Zemra, mushkëritë, veshkat, 

pankreasi, mëlçia, zorrët, palca 

kockore, valvulat e zemrës ose 

arteriet, kockat, kornea, etj.  

 Në Republikën e Maqedonisë bëhet 

transplantimi i veshkave, palcës 

kockore dhe kornesë. 

 

 

 

 

ÇFARË DUHET TË BËNI QË TË 

BËHENI NJË DHURUES I 

ORGANEVE? 

Gjatë jetës Tuaj ju duhet të bisedoni 

me familjen dhe të afërmit tuaj. Duhet 

ta shprehni qartë dëshirën për të qenë 

një dhurues i organeve apo indeve. 

Nga familja juaj do kërkohet pëlqim 

për dhënien e organeve.  

Nëse familja juaj e di këtë dëshirë 

Tuajën, do mund t’jua plotësojnë 

dëshirën.  

Vendosni për dhurim të organeve – 

SHPËTONI JETË. 

 

          

 

 



A KA RËNDËSI GJENDJA 

SHËNDETËSORE NË PROCESIN E 

DHURIMIT TË ORGANEVE? 

PO, nevojitet një vlerësim i 

kujdesshëm i gjendjes 

shëndetësore! 

 Dhurimi i organeve nga ana e një 

dhuruesi të të gjallë nuk duhet ta 

vërë në rrezik jetën e dhuruesit, si 

as t’i shkaktojë dëmtim të 

përhershëm të shëndetit. 

 Gjatë dhurimit të organeve nga një 

person i vdekur organet dhe indet 

duhet të jenë në gjendje të mirë.  

 

KUSH DO I PRANOJË ORGANET 

DHE INDET? 

 Nuk bëhet dallim për nga rasa, 

gjinia, përkatësia fetare, etj. kur 

merret vendimi se kush duhet të 

pranojë organ apo ind. 

 Pranuesi caktohet sipas përputhjes 

së grupit të gjakut dhe indit, 

moshës, kohës së pritjes, dhe 

indikacionet mjekësore për 

prioritet.    

 

A E DINI SE? 

 Më shumë se 50 000 njerëz në 

Evropë janë në listat për pritje të 

organeve për transplantim. 

 Çdo ditë 12 njerëz nga lista e 

personave në pritje të një organi. 

 Një dhurues mund të shpëtojë 8 

jetë (të dhurojë organe) dhe t’jua 

ndryshojë jetën 50 njerëzve (të 

dhurojë inde). 

 Spanja dhe Kroacia kanë më 

shumë se 35 dhurues organesh në 

1 milion banorë. 

 Një ditë mbase edhe ndonjë anëtar 

i familjes Tuaj, një mik i Juaji, ose 

ndoshta edhe vetë Ju mund të keni 

nevojë për një organ të dhuruar.  

  

“Dhuro organ, 

shpëto jetë” 

Për më shumë informacion drejtohuni 

pranë:                                   

Ministrisë së shëndetësisë 

Divizioni 50, nr 14,1000 Shkup     

Republika e Maqedonisë                              

Тel. + 389 (02) 3 112 500  

 

 

 

DHURIMI I ORGANEVE ËSHTË 

AKTI MË I LARTË I HUMANIZMIT!  
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