
 

COMUNE DI LOMAGNA  
PROVINCIA DI LECCO 

 

KARTA E IDENTITETIT- DHURIM ORGANESH 
NJE ZGJEDHJE E VETEDIJSHME 

1. DISPOZITA NORMATIVE: Ligji 9/8/2013, n. 98 ka zgjeruar, në Vendin tonë, mënyrat me të 
cilat cilido shtetas madhor mund të shpreh konsensusin ose mohimin për dhënien e 
organeve. Zyrat e Gjëndjes Civile të komunave janë bëre pika të mbledhjes dhe regjistrimit  
të shprehjes së vullnetit të qytetarëve. Komuna Lomagna ka marë pjesë në projektin “Karta  
e Identitetit - Dhurim Organesh” (vendim i  Keshillit Komunal. n.9 del 24/01/2015), për të 
cilin  mendon të bashkëpunoje me seksionin vendor  AIDO. 

 
2. VENDOS  SOT: Që sot, në momentin e lëshimit dhe të përsëritjes së kartës së Identitetit 

c'do shtetas  madhor,“mund të deklarojë  vullnetin  per dhurim organesh", edhe pranë  
zyrës së gjendjes civile  të  Komunës  Lomagna. Me akt kërkesën e lëshimit të  Kartës së 
Identitetit, do ti jepet shtetasit një formular i plotësuar  (deklaratë) me të cilin shpreh 
vullnetin e tij duke zgjedhur  ndër rastet e mëposhtme: 

a) Nuk  dëshiron të shprehet 
b) Pranon 
c) Nuk Pranon 

3. Për zgjedhjet b) e c) deklarata transmetohet nga Komuna, me procedurë telematike, tek 
Sistemi Informativ Transplantimi - SIT.  

 
4. PERSE TE DHUROSH: Kush ështe në pritje per një organ mund te shpresojë vetem 

në dhurimin e organit për të vazhduar të jetoje. Shpesh  i shmangemi mendimit të këtyre 
problemeve, por ai që ka nevoje mendon c'do ditë. 

 
5. NJE ZGJEDHJE E VETEDIJSHME: Të shprehësh gjatë jetës konsensusin për dhënien e 

organeve është një zgjedhje e vetëdijshme. Mund të informohemi, duke folur në familje  për 
të shprehur vendimin tonë dhe per të qënë të sigurt që do të respektohet. 

 
6. GARANCITE: Ligji garanton lirshmëri në të drejtën e zgjedhjes per dhurim. Eshtë e mundur 

të japësh konsensusin ose mohimin për dhurim dhe të modifikosh në c'farëdo momenti 
vullnetin e shprehur. Në të gjitha rastet nuk egziston pëlqimi në heshtje. 

 
7. PA DHURIM NUK KA TRANSPLANTIM : Numri i personave në listën e pritjes për  një 

transplantim  organesh   eshtë në rritje dhe shpesh është e vetmja terapi në gjendje të 
shpëtojë jetën e një personi. Në më të shumtën e rasteve rikthehet në punë, meret me 
sport, mund të ketë fëmijë dhe të bëjë programe kohëgjate. 

 
8.  PERSE PIKERISHT TI: Të gjithë ne mendojmë që transplantimi është një mundësi jashtë 

jetës sonë. E megjithatë secili nga ne ose një i afërm i shtrenjtë i joni mund të ketë nevojë. 
 

9. PER ME TEPER INFORMACION: Mund ti drejtohesh  GRUPIT  KOMUNAL AIDO 
LOMAGNA/OSNAGO CELL. 340 3057747 ose konsultoni faqen e internetit www.aido.it dhe 
www.comune.lomagna.lc.it 

 
 
Lomagna, më  01/11/2015 ZYRA DEMOGRAFIKE 
 


