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კლერ მაკდერმოტი 
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დონაციის სამსახური) გერმანია 

 
ბოშტიან ნოვაკი 

Rdeči križ Slovenije (სლოვენიის წითელი 

ჯვარი) 

სლოვენია 

პიტ უოტერკეინი 

Het Belgische Rode Kruis Dienst voor het Bloed 
(ბელგიის წითელი ჯვრის სისხლის 

სამსახური) 

ბელგია 

DOMAINE მრჩეველთა საბჭო 

ჯერონ დე ვიტი 

Stichting Sanquin 
Bloedvoorziening (Sanquin Blood 
Supply Foundation) 
ნიდერლანდები 

 
ფილიპო დრაგო 

სისხლის დონორი ორგანიზაციების 

საერთაშორისო ფედერაცია 

იტალია 

ანდროულა ელეფთერიუ 

თალასემიის საერთაშორისო ფედერაცია 

კვიპროსი 

მარტინ გორჰემი 

The Douglas-Gorham Partnership Ltd 
გაერთიანებული სამეფო 

 
ანგუს მაკმილან დუგლასი 

The Douglas-Gorham Partnership Ltd 
გაერთიანებული სამეფო 

წინასიტყვაობა 
ძვირფასო მკითხველო, 

ევროპის 34 ქვეყნის 50-მდე სისხლის დაწესებულებამ შეიტანა წვლილი 

თქვენს წინაშე არსებული სახელმძღვანელოს შედგენაში, სისხლის დონაციის 

სამყაროსთვის დამახასიათებელი „ნებაყოფლობითი, არაანაზღაურებადი“ 

ჩართულობის შესახებ ინფორმაციის გაზიარებით. ამრიგად, სახელმძღვანელო 

აერთიანებს ცოდნას და გამოცდილებას სისხლის დონორთა მართვის შესახებ 

მთელი ევროპის მასშტაბით. 

მოცემულ გამოცემაში ყურადღებაა გამახვილებული ევროპაში სისხლის 

დონორთა მართვის სამეტაპიანი, ევროპული პროექტ „დომეინ“-ის 

განხორციელების მეორე ეტაპის შედეგების შესახებ, რომლის 

თანადაფინანსება განახორციელა ევრო-კომისიამ. პროექტის პირველ ეტაპზე 

განხორციელდა დონორთა მართვის კვლევა მთელი ევროპის მასშტაბით და 

მისი შედეგები წინამდებარე სახელმძღვანელოში დეტალურადაა 

წარმოდგენილი.  მესამე ეტაპზე დაგეგმილია სასწავლო კურსის შემუშავება 

დონორთა მართვაზე უშუალოდ დონორების მენეჯერებისთვის, რომელიც 

ბუნებრივად დაეფუძნება წინამდებარე სახელმძღვანელოში მოცემულ 

ინფორმაციას.  

სისხლის დონორთა მართვა სისხლის გადასხმის ჯაჭვის თავდაპირველი 

რგოლია.  ამ ეტაპზე სწორი ქმედება ხელს შეუწყობს ყველა შემდგომი ეტაპის 

წარმატებას და სისხლის გადასხმის თერაპიას გახდის უფრო უსაფრთხოს და 

იაფს. თუ ამ საწყის ეტაპზე არასწორ ქმედებას ექნება ადგილი, ეს მთლიან 

ჯაჭვზე მოახდენს უარობით ზეგავლენას, რაც ხშირად გამოუსწორებელიც კი 

არის.  

დარწმუნებული ვართ წინამდებარე სახელმძღვანელო დაეხმარება სისხლის 

დაწესებულებებს სწორად შეიმუშაონ თავიანთი პოლიტიკა და უზრუნველყონ 

ისეთი ორგანიზაციული მხარდაჭერა, რომელიც მათი მრავალ პაციენტის 
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