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Wstęp
Zaopatrzenie Polski w krew oparte jest na honorowym krwiodawstwie. To właśnie
dzięki tej szczytnej idei udaje się ratować setki tysięcy żyć rocznie. Idea honorowego
krwiodawstwa jest szczególnie bliska autorom raportu. Niezależne Zrzeszenie Studentów od
2001 roku prowadzi zbiórkę krwi pod nazwą Wampiriada. Przyciąga ona rocznie tysiące
studentów którzy tłumnie stawiają się by spełnić swój humanistyczny obowiązek wobec
reszty społeczeństwa Wieloletnia. organizacja zbiórki krwi dostarczyła nam wiele wiedzy
w zakresie krwiodawstwa w Polsce, dlatego też zdecydowaliśmy się podzielić się naszymi
doświadczeniami w formie niniejszej analizy. Raport ma na celu kompleksowe
przedstawienie organizacji i stanu obecnego systemu krwiodawstwa. Analiza obejmuje
organizację publicznej służby krwi a także zmiany w ustawie jej dotyczącej, organizacje
społeczne zajmujące się prowadzeniem zbiórek krwi i jego promocji, główne instytucje
wyznaczone do realizacji celów związanych z krwiodawstwem w Polsce, kwestia
przywilejów dla krwiodawców, odwołanie do przeprowadzonego raportu Najwyższej Izby
Kontroli „Funkcjonowanie systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa” z 4 listopada 2014
roku. Przy badaniu zagadnienia posłużyliśmy się stworzonym na potrzeby niniejszego
opracowania w listopadzie 2016 roku Badaniem Opinii Krwiodawców, przeprowadzonego od
10 listopada 2016 roku do 9 grudnia 2016 roku. Badanie objęło 650 badanych. We wstępie do
Raportu chcielibyśmy przytoczyć istotne wnioski wynikające z kontroli przeprowadzonej
przez NIK, by następnie przejść do przytoczonych wyżej zagadnień szczegółowych
prezentujących istotę tematu krwiodawstwa w Polsce.
Ważna w zakresie oceny obecnego stanu krwiodawstwa w Polsce jest kwestia
samowystarczalności. Wyniki kontroli NIK wykazały, że Polska pod względem zaopatrzenia
w krew osiągnęła samowystarczalność, natomiast w 2/3 skontrolowanych Centrów
występowały okresowe niedobory konkretnych składników. Zdarzały się również przypadki
utylizacji składników krwi, ponieważ zarówno Centra, jak i podmioty lecznicze nie
zagospodarowały tych składników w terminie ważności.
Istotne jest przytoczenie wynikającego z raportu Narodowej Izby Kontroli faktu,
że Polska nie osiągnęła samowystarczalności w zakresie produktów krwiopochodnych.
Wszelkie niedobory były uzupełniane w oparciu o produkty wytworzone w innych krajach.
poczta@nzs.org.pl

Duże znaczenie dla stanu krwiodawstwa i krwiolecznictwa w Polsce ma edukacja w tym
zakresie. Na potrzebę intensyfikacji działań edukacyjnych i promujących krwiodawstwo
wśród osób w wieku 18–24 lata, wskazuje spadek udziału tej grupy wiekowej krwiodawców
(z 61,1% w 2010 r. do 39,8% w 2013 r.). Obecnie nauczyciele prowadzą zajęcia poświęcone
tematyce krwiodawstwa na zasadzie dobrowolności.
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Opis struktury publicznej służby krwi w Polsce
Publiczna Służba Krwi (PSK) określa system odpowiedzialny za procesy organizacji
pobierania krwi, oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew. Przepisy jej
funkcjonowania określa ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 o publicznej służbie krwi. Ostatnia
duża zmiana ustawy wprowadzona została w 2016 roku, wprowadzając m.in. sekcje
dotyczące

jakości

procesów

pobierania,

przechowywania

i

przetwarzania

krwi

oraz zcentralizowany system e-krew przechowujący informacje o krwiodawcach.

Zakres ustawy obejmuje zagadnienia takie, jak:
1) zasady

oddawania,

pobierania,

badania,

preparatyki,

zapewniania

jakości

oraz przechowywania i wydawania krwi i jej składników;
2) organizację krwiolecznictwa w Polsce;
3) instytucje i jednostki współtworzące PSK.
Zakres ustawy nie obejmuje zagadnień:
1) pobierania i przechowywania tkanek, w tym komórek krwiotwórczych, szpiku, krwi
obwodowej, krwi pępowinowej;
2) testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji komórek i tkanek ludzkich;
3) pobierania krwi i jej składników w celu wykonania czynności diagnostycznych,
naukowo-badawczych oraz leczenia w inny sposób niż przetaczając krew (np. poprzez
upusty krwi).
Struktura Publicznej Służby Krwi opiera się na następujących jednostkach
organizacyjnych:

1) Minister Zdrowia
2) Narodowe Centrum Krwi
3) Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
4) Krajowa Rada ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
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Na poziomie lokalnym, zadania pobierania oraz dystrybucji krwi realizowane są przez
21 Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Ustawa definiuje również dodatkowe jednostki:
1) Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, podległe Ministerstwu Obrony
Narodowej
2) Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministra Spraw Wewnętrznych.
W Polsce istnieje spora ilość organizacji, w ramach których działań realizowana jest promocja
krwiodawstwa. Ustawa wyróżnia w tym względzie Polski Czerwony Krzyż, organizacje
honorowych dawców krwi, podmioty lecznicze w rozumieniu przepisów o działalności
leczniczej1, osoby wykonujące zawody medyczne oraz środki masowego przekazu jako
medium wspierające propagowanie i rozwijanie dobrowolnego i bezpłatnego oddawania krwi
oraz stwarzające sprzyjające temu warunki.

Minister Zdrowia
Publiczna służba krwi systemowo podlega bezpośrednio Ministrowi Zdrowia, który m.in.
koordynuje działalność w zakresie organizacji pobierania krwi, oddzielania jej składników
oraz zaopatrzania w krew.
Minister właściwy do spraw zdrowia, w drodze rozporządzenia:

1

Podmiotami leczniczymi, zgodnie z ustawą z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, są (skrót art. 4.1):
1) przedsiębiorcy;
2) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
3) jednostki budżetowe, w tym państwowe jednostki budżetowe tworzone i nadzorowane przez Ministra Obrony Narodowej,
ministra właściwego do spraw wewnętrznych, Ministra Sprawiedliwości lub Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego;
4) instytuty badawcze;
5) fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut
dopuszcza prowadzenie działalności leczniczej;
5a) posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń, o których mowa w pkt 5;
6) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego
w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku do Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwaranchach
wolności sumienia i wyznania;
7) jednostki wojskowe – w zakresie w jakim wykonują działalność leczniczą.
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Ustala wzory legitymacji honorowych dawców krwi, a także legitymacji zasłużonych
honorowych dawców krwi oraz odznak dla Zasłużonych Honorowych Dawców Krwi,
wydawanych przez Polski Czerwony Krzyż.



ustala wartość kaloryczną posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi,
uwzględniając ilość oddanej krwi oraz inne zabiegi związane z uodpornieniem dawcy.



określa kwalifikacje oraz wymagany staż pracy osób zatrudnionych w jednostkach
organizacyjnych publicznej służby krwi.



określa minimalne wymagania dotyczące systemu zapewniania jakości, w tym
kontroli jakości, dotyczące czasu i warunków przechowywania krwi i jej składników
oraz dopuszczonych wyników pomiaru jakości, mając na względzie zapewnienie
bezpieczeństwa krwi i jej składników przeznaczonych do przetoczenia.



określa kryteria dopuszczenia dawców krwi do oddawania krwi i jej składników,
kryteria dyskwalifikacji oraz badania, zakres informacji oraz procedurę komunikacji
z dawcą przed pobraniem krwi, mając na uwadze zapewnienie bezpieczeństwa dawcy
krwi i biorcy krwi, skuteczności informowania kandydata na dawcę krwi i dawcy krwi
o dyskwalifikacji oraz jednolitości danych zbieranych w ramach przeprowadzenia
wywiadu medycznego.



określa sposób prowadzenia SYSTEMU E-KREW, w tym format przekazywanych danych
i sposób rozstrzygania rozbieżności danych, mając na celu zapewnienie jednolitości
systemu oraz anonimowości kandydatów na dawcę krwi lub dawców krwi oraz
zabezpieczenie danych przed nieuprawnionym dostępem.



ustala po zasięgnięciu opinii Instytutu Hematologii i Transfuzjologii wysokość opłat
za krew i jej składniki.



zatwierdza i ogłasza, po uzyskaniu pozytywnej opinii Krajowej Rady do Spraw
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, w formie obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym
Ministra Zdrowia wymagania dobrej praktyki pobierania krwi i jej składników,
badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu dla jednostek
organizacyjnych publicznej służby krwi.



przedkłada Komisji Europejskiej corocznie do 30 czerwca roczne sprawozdanie
dotyczące poważnych niepożądanych zdarzeń i niepożądanych reakcji (wpływających
na ludzkie zdrowie), a także raz na 3 lata sprawozdanie dotyczące propagowania
honorowego krwiodawstwa w Rzeczypospolitej Polskiej.
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przeprowadza lub zleca przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w sprawie zakupu produktów krwiopochodnych, rekombinowanych
koncentratów czynników krzepnięcia oraz desmopresyny, finansowanych z budżetu
państwa z części, której jest dysponentem.

Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie
Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie jest instytutem badawczym
nadzorowanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia dofinansowywanym
w formie dotacji z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właściwego
do spraw zdrowia.

Instytut przygotowuje:



Raport dla ministra właściwego do spraw zdrowia raport w którym ocenia,
czy jednostka ubiegająca się o akredytację spełnia warunki wymagane do jej
uzyskania oraz czy przestrzega wymagań dobrej praktyki pobierania krwi i jej
składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu.



Opinię o wysokości opłat za krew i jej składniki wydawane przez jednostki
organizacyjne publicznej służby krwi, obowiązujących w następnym roku
kalendarzowym, uwzględniając rodzaje kosztów ponoszonych przez jednostki
organizacyjny publicznej służby krwi.



Plany działania w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa, kontroluje jednostki
organizacyjne

publicznej

służby

krwi,

propaguje

honorowe

krwiodawstwo

we współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem i organizacjami pozarządowymi,
przygotowuje oceny zapotrzebowania w krew i jej składniki, udzielanie konsultacji
oraz przekazywanie danych do systemu e-krew.

Krajowa Rada ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
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Do zadań Krajowej Rady ds. Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w szczególności ocena
działalności publicznej służby krwi oraz opiniowanie zamierzeń i programów rozwoju w tym
zakresie oraz opiniowanie projektów aktów prawnych w zakresie krwiodawstwa
i krwiolecznictwa.
Minister właściwy do spraw zdrowia powołuje i odwołuje członków Rady spośród
specjalistów z różnych dziedzin medycyny i innych dziedzin nauki, przedstawicieli Naczelnej
Rady Lekarskiej, Wojskowej Izby Lekarskiej, Krajowej Rady Diagnostów Laboratoryjnych,
Instytutu, regionalnych centrów, Wojskowego Centrum, Centrum MSWiA oraz Polskiego
Czerwonego Krzyża i przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Jednostki organizacyjne publicznej służby krwi i Regionalne Centra
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Regionalne centra są:
1) spółkami kapitałowymi;
2) samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej;
tworzonymi przez Skarb Państwa reprezentowany przez ministra właściwego do spraw
zdrowia i są dofinansowywane w formie dotacji z budżetu państwa, z części będącej
w dyspozycji ministra właściwego do spraw zdrowia. Obecnie w Polsce znajduje się 21
Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa wraz z niżej opisanymi
Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa Ministra Spraw Wewnętrznych stanowią jednostki organizacyjne
publicznej służby krwi odpowiedzialne m.in. za pozyskiwanie krwi i jej składników
i wytwarzanie produktów krwiopochodnych. Są to jedyne jednostki w Polsce dopuszczone
do tego rodzaju działalności.
Pobieranie krwi i jej składników oraz preparatyka w Polsce są dopuszczalne wyłącznie
przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi, po wcześniejszym uzyskaniu
akredytacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia, a w zakresie pobierania krwi i jej
składników w celu wytwarzania produktów krwiopochodnych jednostki te muszą uzyskać
zezwolenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego.
poczta@nzs.org.pl

Aby uzyskać akredytację jednostka organizacyjna musi spełniać określone w ustawie
wymagania systemu jakości, posiadać personel posiadający odpowiednie kwalifikacje, być
wpisana do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą i posiada pomieszczenia
i urządzenia odpowiadające wymaganiom art. 22 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.
o działalności leczniczej, a także spełnia warunki w określone w wymaganiach dobrej
praktyki pobierania krwi i jej składników, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania
i transportu.
Ważnym aspektem pracy jednostek organizacyjnych jest zapewnianie jakości krwi
i jej składników, oraz procesów jej przechowywania, wydawania i transportu oraz
informowanie Instytutu o każdym przypadku zaistnienia niepożądanej reakcji u dawców
lub biorców krwi oraz niepożądanego zdarzenia podczas preparatyki, przechowywania,
transportu oraz wydawania krwi i jej składników, które może przyczynić się do wystąpienia
niepożądanej reakcji. Jednostki organizacyjne mogą posiadać swoje oddziały terenowe poza
główną siedzibą, w których pobierana jest od dawców krew i jej składniki.

Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jest jednostką organizacyjną
publicznej służby krwi właściwą dla podmiotów leczniczych, dla których podmiotem
tworzącym jest Minister Obrony Narodowej, oraz utworzonych i prowadzonych przez Skarb
Państwa reprezentowany przez tego ministra.
Celem Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa jest przygotowanie
do realizacji zadań w dziedzinie krwiodawstwa i krwiolecznictwa na wypadek wprowadzenia
stanu nadzwyczajnego lub w innych sytuacjach kryzysowych.

Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Ministra Spraw Wewnętrznych
Centrum MSWiA jest:
1) samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, tworzonym przez ministra
właściwego do spraw wewnętrznych albo
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2) spółką kapitałową, o której mowa w przepisach o działalności leczniczej, tworzoną
przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
Jest dofinansowywane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra właściwego
do spraw wewnętrznych. Centrum MSWiA jest jednostką organizacyjną publicznej służby
krwi właściwą dla podmiotów leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest minister
właściwy do spraw wewnętrznych oraz utworzonych i prowadzonych przez Skarb Państwa
reprezentowany przez tego ministra.

PCK i organizacje wspierające
Polski Czerwony Krzyż to najstarsza polska organizacja humanitarna będąca
członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. M.in.
zajmuje się ona promowaniem idei honorowego krwiodawstwa. Do 1958 roku PCK
prowadziło własne stacje krwiodawstwa.
Polski Czerwony Krzyż zajmuje się wydawaniem odznak dla honorowych
krwiodawców oraz legitymacji zasłużonego honorowego dawcy krwi (w odróżnieniu od
legitymacji honorowego dawcy krwi, wydawanej przez jednostkę organizacyjną publicznej
służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki). Jednym z zadań PCK,
określonym w ustawie jest prowadzenie centralnej ewidencji wydanych odznak i legitymacji
zasłużonego honorowego dawcy krwi oraz komunikacja z jednostkami organizacyjnymi
publicznej służby krwi w celu przekazania danych wymaganych do wydania odznaki
(za pisemną zgodą dawcy). Prowadzenie ewidencji oraz wydawanie odznak honorowych
i legitymacji jest pokrywane z budżetu państwa, z części będącej w dyspozycji ministra
właściwego do spraw zdrowia, w formie dotacji celowej dla Polskiego Czerwonego Krzyża.
PCK zajmuje się również organizowaniem Klubów Honorowych Dawców Krwi,
w strukturach których zrzesza się ok. 200 000 osób. Inicjatywy podejmowane przez Kluby
obejmują doraźne akcje poboru, szkolenia, pogadanki, konkursy oraz inne działania
promocyjne.
W uzupełnieniu do PCK, wiele innych organizacji organizuje własne akcje promujące
honorowe krwiodawstwo. Raport NIK z 2013 roku wyróźnił m.in. akcje o zasięgu
ogólnokrajowym, takie jak Motoserce, Wampiriada, Oddaj krew – podaruj kroplę miłości,
Bankowa Akcja Honorowego Krwiodawstwa, Wielcy Sercem, Kolejarze – Potrzebującym,
poczta@nzs.org.pl

Krwiecień Krwiodawstwa, Ognisty Ratownik Gorąca Krew, Zbieramy Krew dla Polski oraz
pobór krwi podczas finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Dawcy krwi
W Polsce krwiodawstwo jest anonimowe, dobrowolne i honorowe, a krwiodawcy
rekompensowani są ustalanym przez ministra właściwego do spraw zdrowia posiłkiem
regeneracyjnym.
Wyjątkiem są dawcy posiadający rzadkie grupy krwi, opisane w rozporządzeniu
Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie określenia rzadkich grup krwi, rodzajów
osocza i surowic diagnostycznych wymagających przed pobraniem krwi zabiegu
uodpornienia dawcy lub innych zabiegów oraz wysokości ekwiwalentu pieniężnego za
pobraną krew i związane z tym zabiegi, które definiuje listę krwi rzadkiej grupy, na której
składnikach nie występują antygeny stwierdzane u więcej, niż 95% populacji ludzkiej. Dawcy
kwalifikujący się do jednej z tych grup mogą otrzymać rekompensatę pieniężną za oddanie
krwi.

Kandydaci na dawców
Kandydatem na dawcę krwi lub dawcą krwi może zostać również osoba nieposiadająca pełnej
zdolności do czynności prawnych, powyżej 17. roku życia, po wyrażeniu przez nią oraz jej
przedstawiciela ustawowego, w obecności lekarza, w formie pisemnej, zgody na pobranie.
Obecnie usunięty został przepis mówiący o możliwości oddawania krwi przez osoby
małoletnie, powyżej lat trzynastu.

Cudzoziemcy
Kandydat na dawcę krwi lub dawca krwi jest obowiązany znać język polski w stopniu
umożliwiającym wypełnienie kwestionariusza dawcy krwi, przeprowadzenie badania
kwalifikacyjnego i wywiadu medycznego bez udziału osób trzecich. Faktem wartym
odnotowania w tym aspekcie jest wymóg posiadania przez cudzoziemca numeru PESEL.
W przypadku kandydatów na dawców krwi i dawców krwi o ograniczonej możliwości
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porozumiewania się, spowodowanej niepełnosprawnością, lekarz decyduje wspólnie z tą
osobą o sposobie wymiany niezbędnych informacji, jak również o sposobie przeprowadzenia
zabiegu zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Odbiorcy krwi
Krew lub jej składniki są wydawane przez jednostki organizacyjne publicznej służby
krwi

za

opłatą,

ustalaną

przez

ministra

właściwego

do

spraw

zdrowia.

Jednostki organizacyjne publicznej służby krwi są zobowiązane zapewnić monitorowanie
losów przywożonej krwi i jej składników w drodze od dawcy krwi do miejsca przeznaczenia,
niezależne, czy jest nim biorca krwi, wytwórca produktów krwiopochodnych lub zakład
utylizacji, i odwrotnie; oraz jakość i bezpieczeństwo przywożonej krwi na poziomie nie
niższym niż obowiązujący w tych jednostkach.

Podmioty

lecznicze

wykonujące

stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne nie mogą uzależnić zastosowania krwi lub
jej składników w leczeniu od oddania krwi lub jej składników przez inną osobę.
Przetoczenia krwi lub jej składników mogą dokonać tylko wykwalifikowani lekarze
w podmiocie leczniczym wykonującym działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne
i całodobowe świadczenia zdrowotne oraz na zlecenie lekarza pielęgniarki lub położne, pod
warunkiem, że odbyły odpowiednie przeszkolenie praktyczne i teoretyczne organizowane
przez jednostki organizacyjne publicznej służby krwi.
W przypadku uzyskania przez podmiot leczniczy, dla którego podmiotem tworzącym
jest minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Minister Obrony Narodowej, zezwolenia
wydanego przez jednostkę organizacyjną publicznej służby krwi Wojskowgo Centrum
Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa lub Centrum MSWiA, zadanie to może być realizowane na
rzecz tego podmiotu leczniczego, przez najbliższą terytorialnie jednostkę organizacyjną
publicznej służby krwi.
Niewykorzystana krew i jej składniki podlegają utylizacji. Raport NIK z 2013 roku
wskazuje, że w latach 2010-2013, 6.1% wytworzonych jednostek i opakowań krwi i jej
składników zostało zutylizowanych. Nie dotyczy to jednak osocza, które może być
wykorzystywane przez wytwórnie farmaceutyczne jako surowiec do wytwarzania produktów
krwiopochodnych niezbędnych do leczenia pacjentów. Wedle raportu, średnio 31.1% osocza
zostało wykorzystane w krwiolecznictwie – pozostała ilość jest sprzedawana bądź
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utylizowana.
W 2016 roku, Polska nie posiada własnego laboratorium frakcjonowania osocza – od
wielu lat podejmowane są próby znalezienia inwestora, który podjąłby się zbudowania
i prowadzenia takiej jednostki – zmusza to jednostki organizacyjne publicznej służby krwi do
utylizacji lub odsprzedawania osocza firmom znajdującym się poza terytorium Polski, które
przeprowadzają frakcjonowanie osocza i sprzedają z powrotem produkty krwiopochodne, na
które jest zapotrzebowanie. Należy zwrócić jednak uwagę, że nowela ustawy o publicznej
służbie krwii uregulowała kwestie związane z systemowym zbywaniem nadwyżek osocza. Nadwyżki
składników krwi mogą być zbywane w drodze przetargu, przeprowadzanego, na zlecenie NCK, przez
państwową jednostkę budżetową, powołaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia, której
przedmiotem działalności jest udzielania zamówień publicznych. Kwota uzyskiwana ze zbycia
nadwyżek osocza będzie pokrywała koszty jego wytworzenia, które nie podlegają dofinansowaniu z
budżetu państwa.

Używane systemy i logistyka
Jednostki organizacyjne publicznej służby krwi mają za zadanie identyfikować
unikatowym identyfikatorem każdą jednostkę krwi oraz śledzić jej dalsze wykorzystanie
w celu zapewnienia jak największej jakości i bezpieczeństwa.

System e-krew
System e-krew to określony w ustawie system informatyczno-logistyczny którego
założeniem jest scentralizowanie przechowywania danych na temat dawców krwi. Obecnie
funkcję informatyczno-logistyczną sprawuje Krajowy Rejestr Dawców Krwi. Rejestr ten od
grudnia 2013 r. jest prowadzony w oparciu o infrastrukturę techniczno-systemową Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, jednostki podlegającej ministrowi właściwemu
do spraw zdrowia. Zarządcą rejestru jest Instytut Hematologii i Transfuzjologii.
Rejestr ten zbiera informacje ze zdecentralizowanych systemów zarządzanych przez
jednostki organizacyjne, między którymi odbywa się komunikacja. Raport NIK z 2013 roku
dotyczący funkcjonowania systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa definiuje problemy
w funkcjonowaniu tej struktury, m.in. duże opóźnienia w wysyłaniu danych z jednostek
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organizacyjnych publicznej służby krwi oraz przerwy w dostępie do systemu Krajowego
Rejestru Dawców Krwi.
System e-Krew zawierać będzie dane i informacje o dawcach krwi określone
w ustawie (dane osobowe, donacje, wyniki badań laboratoryjnych, dane o przyznanych
odznakach) oraz informacje z Systemu Monitorowania Zagrożeń, dotyczące zakażeń
i zachorowań na choroby zakaźne kandydatów na dawców krwi lub dawców krwi, które
powodują ich trwałą lub czasową dyskwalifikację. Administratorem danych będzie minister
właściwy do spraw zdrowia. Funkcjonowaniem systemu opiekować się będzie Centrum
Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
System

e-krew

będzie

również

zawierał

informacje

dotyczące

m.in.

przygotowywanych składników krwi, stanów magazynowych, wydanych składników krwi,
przeznaczenia składników krwi, danych wymaganych w przypadku badań weryfikacyjnych
oraz danych pobranych z urządzeń specjalistycznych, a także będzie rejestrował niepożądane
zdarzenia i niepożądane reakcje dawców i biorców w celu dalszej ich analizy. Dane te będą
przechowywane w systemie przez okres 60 lat.

Banki krwi
Każda jednostka lub komórka organizacyjna przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego
w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, która wykonuje
działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne, a także
pracownie serologii, pracownie immunologii transfuzjologicznej lub medyczne laboratoria
diagnostyczne należące do takich jednostek mogą posiadać bank krwi w celu zapewnienia
dostępu do krwi i jej składników. Bank krwi podlega danej jednostce organizacyjnej
publicznej służby krwi.
Głównymi zadaniami banków krwi jest realizowanie zamówień z jednostek
organizacyjnych oraz organizacja przechowania i wydawania krwi dla celów krwiolecznictwa
przez podmiot leczniczy. Zakładanie banków krwi reguluje ustawa oraz rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dn. 11 grudnia 2012 r. w sprawie leczenia krwią w podmiotach
leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe
świadczenia zdrowotne, w których przebywają pacjenci ze wskazaniami do leczenia krwią
i jej składnikami.
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Nowela ustawy o publicznej służbie krwi
Nowelizacja ustawy została wprowadzona celem dostosowania polskiego ustawodawstwa
w obszarze pobierania, badania, preparatyki, przechowywania, wydawania i transportu krwi i jej
składników do wymagań dyrektyw Unii Europejskiej. Celem dostosowania do wymogów UE
i zachowania klarowności przepisów ustawę o publicznej służbie krwi doprecyzowano i wprowadzono
nowe definicje m.in. zarządzania jakością, poważnej niepożądanej reakcji, poważnego niepożądanego
zdarzenia, pracowni immunologii transfuzjologicznej, preparatyki.
Włączono przepis zobowiązujący wszystkie centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa
do prowadzenia systemu jakości. Daje on gwarancję, że cały proces pobierania krwi i jej składników,
badania, preparatyki, przechowywania i transportu jest pod ścisłą kontrolą i odpowiada wszystkim
wymaganym normom oraz standardom, a każdy jego etap jest opisany w określonej procedurze
i będzie możliwy do zweryfikowania. Każda jednostka chcąca uzyskać albo utrzymać akredytację
musi wykazać, iż wdrożyła, utrzymuje i stale doskonali system jakości.
Usunięty został przepis mówiący o możliwości oddawania krwi przez osoby małoletnie,
powyżej lat trzynastu. Na podstawie art. 15 ust.2 dawcą krwi może zostać osoba nieposiadająca pełnej
zdolności do czynności prawnych, powyżej 17 roku życia, za zgoda przedstawiciela ustawowego,
jeżeli przemawiają za tym względy fizjologiczne i lecznicze.
Określono zakres danych, które ma zawierać legitymacja Honorowego Dawcy Krwi. Jednolity
wzór legitymacji określi minister zdrowia w rozporządzeniu, zgodnie ze wskazaniami Generalnego
Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
Wprowadzono system teleinformatyczny E-KREW, zawierający informację o kandydatach
oraz o dawcach krwi, w tym dawcach rzadkich grup krwi oraz informacje o poważnych

niepożądanych zdarzeniach i reakcjach. Opracowanie systemu teleinformatycznego e-krew
zostanie podjęte w latach 2017-2019.
W celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa zarówno biorcy, jak i dawcy krwi,
do ustawy wprowadzono przepisy nakładające na jednostki organizacyjne publicznej służby krwi
obowiązek zapewnienia możliwości prześledzenia drogi krwi i jej składników od dawcy do biorcy
i odwrotnie. Powstał obowiązek wdrożenia systemu umożliwiającego identyfikację każdej jednostki
i składnika krwi oraz jej ostatecznego przeznaczenia, opatrzonych etykietą z unikatowym numerem,
służącą do śledzenia drogi jednostki krwi lub jej składników.
Nowelizacja wprowadziła zmiany w nadawaniu odznak i legitymacji Zasłużonego
Honorowego Dawcy Krwi klasyfikując odznaki trzystopniowo. W zależności od ilości oddanej krwi
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uzyskać można tytuł Honorowego Dawcy Krwi III, II i I stopnia uzyskując odpowiednio brązową,
srebrną lub złotą odznakę.
Uregulowano kwestie związane ze zbywaniem nadwyżek osocza. Nadwyżki składników krwi
mogą być zbywane w drodze przetargu, przeprowadzanego, na zlecenie NCK, przez państwową
jednostkę budżetową, powołaną przez ministra właściwego do spraw zdrowia, której przedmiotem
działalności jest udzielania zamówień publicznych. Kwota uzyskiwana ze zbycia nadwyżek osocza
będzie pokrywała koszty jego wytworzenia, które nie podlegają dofinansowaniu z budżetu państwa.
Ustawy podwyższyła wiek uprawniający do dokonania donacji z 13 lat na 17 lat za zgodą
rodziców. Trudno jednoznacznie ocenić tę zmianę, gdyż z jednej strony obserwuje się spadek
krwiodawców do lat 26 spowodowanej niżem demograficznym, z drugiej jednak strony ustawodawca
przesądza o niedojrzałości fizycznej osób małoletnich do dokonania donacji. Być może, ustawodawcy
zależy na tym, aby honorowi krwiodawcy byli świadomymi krwiodawcami, co na dzień dzisiejszy
trudno jest ocenić z uwagi na fakt, iż programy edukacyjny nie są w wystarczającym stopniu
skorelowane z potrzebą edukowania na temat krwiodawstwa osób małoletnich.
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Analiza noweli ustawy
Raport Najwyższej Izby Kontroli uwydatnił wiele braków w funkcjonowaniu sytemu
krwiodawstwa w Polsce. Polska legislacja w tym zakresie wydaje się być wyczerpująca,
jednak Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na kilka istotnych niedopatrzeń
ustawodawcy. Przede wszystkim nowelizacja ustawy dokonuje transpozycji obowiązków
wynikających z prawodawstwa Unii Europejskiej. Ponadto brakowało systemowego
rozwiązania zagospodarowania nadwyżek osocza, które to jednostki krwi sprzedawały
w sposób nieskoordynowany rożnym podmiotom w różnych cenach. Odtąd ma zająć się tym
jednostka budżetowa powoływana przez ministra ds. zdrowia w formie przetargu. Taka forma
rozwiązania bolącej od lat kwestii uznana może być za zadowalająca.
Wprowadzenie systemu e-krew wydaje się że zreformuje zarządzanie informacją
na temat stanu posiadanej krwi przez jednostki a także doprecyzuje i skonsoliduje informacje
na temat dawców i kandydatów na dawców. Nadzieje związane z tym systemem są znaczne,
ponieważ NIK dostrzegał błędy w funkcjonowaniu dotychczasowego systemu. Pracownicy
jednostek

będą

posiadali

ułatwiony

dostęp

do

profilu

krwiodawców.

Stworzenie systemu informowania o nadwyżkach i niedoborach krwi jest niezbędne dla
prawidłowego funkcjonowania krwiodawstwa w Polsce. Dotychczas jest to problematyczne
w sytuacjach kryzysowych zwłaszcza

w okresach letnich, kiedy występują okresowe

niedobory krwi i jednostki nie mają świadomości o istnieniu nadwyżki w innym rejonie
Polski. Niekiedy jednostki w takich sytuacjach są zmuszone zakupić krew na własną rękę,
a pacjenci oczekiwać na zaplanowany zabieg. NIK zwraca uwagę, że taki stan rzeczy nie
powoduje póki co sytuacji zagrożeń życia, jednak niedobory krwi są bardzo niekomfortowe
dla całego systemu. System e-krew będący kompendium wiedzy na temat poszczególnych
krwiodawców należy ocenić jako bardzo przydatny. Istotnym jego elementem będzie
przetwarzanie informacji na temat niepożądanych reakcji i ciężkich powikłań, które są często
powodem dyskwalifikacji pobranej donacji. Dzięki temu łatwiej będzie wykluczyć
prawdopodobieństwo dyskwalifikacji donacji. Co prawda rozpoczęcie jego działalności
przewidziane jest dopiero na rok 2019 nie mniej jednak mamy świadomość o złożoności
systemu i konieczności dogłębnego zbadania jego funkcjonalności. Ustawa wprowadza
obowiązek indywidualizacji i opisu w szeregu danych każdej pobranej jednostki. Mamy
nadzieję, że to pozwoli zmniejszyć tendencje do przeterminowania jednostek krwi i ułatwi
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identyfikację jednostek przeznaczonych do utylizacji. Najwyższa Izba Kontroli postulowała
stworzenie definicji legalnej „niepożądanej reakcji” lub doprecyzowani definicji „krewi
rzadkiej grupy” . Ustawodawca zastosował się do wniosków pokontrolnych i odtąd określenie
takich incydentów nie będzie stwarzało trudności. Jest tym bardziej ważne, że takie zdarzenia
wiążą się często z uszkodzeniem zdrowia czy śmiercią dlatego należało ustalić kryteria
kwalifikacji takich przypadków. Natomiast poprzednia definicja rzadkiej grupy krwi
znajdująca się w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie
określenia rzadkich grup krwi była niekompletna i nie ułatwiała jednoznacznej kwalifikacji
rzadkich grup krwi, którym należą się ekwiwalenty pieniężne w zamian za wezwanie do
oddania krwi w nagłych przypadkach.
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Narodowe Centrum Krwi
Narodowe Centrum Krwi (dalej „NCK”) jest państwową jednostką budżetową,
podległą ministrowi właściwemu do spraw zdrowia. Zostało powołane przez Ministra
Zdrowia w dniu 12 października 2006 roku. Podstawę prawną funkcjonowania NCK stanowi
Zarządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie Narodowego Centrum Krwi,
uchylające poprzednie Zarządzenie.
jednostki

jest

terytorium

2

Zgodnie z nadanym Statutem, obszarem działania

Rzeczpospolitej

Polskiej,

zaś

siedzibą

–

Warszawa.

W skład NCK wchodzą zarówno komórki organizacyjne, wśród których wyróżniamy cztery
wydziały oraz samodzielne stanowiska pracy:
1) Wydział Finansowo-Organizacyjny;
2) Wydział Organizacji i Kontroli Publicznej Służby Krwi;
3) Wydział Programowania, Analiz i Programów Zdrowotnych;
4) Wydział Współpracy Międzynarodowej, Nauki i Komunikacji Społecznej
5) Samodzielne Stanowisko Pracy Audytora Wewnętrznego
Jednostką kierowniczą NCK jest Dyrektor wraz ze swoim Zastępcą, który pełni
funkcję pomocniczą. Kierownik Narodowego Centrum Krwi, powoływany i odwoływany
przez ministra właściwego ds. zdrowia jest uprawniony do reprezentowania jednostki na
zewnątrz.
Statut NCK reguluje przedmiot działalności NCK, wskazując, że jest nim:
1) realizacja zadań związanych z nadzorem nad organizacją pobierania krwi,
oddzielania jej składników oraz zaopatrzenia w krew;
2) opiniowanie – na zlecenie ministra właściwego do spraw zdrowia – planów
działania w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa przygotowywanych przez
Instytut Hematologii i Transfuzjologii;
3) monitorowanie potrzeb w zakresie zaopatrzenia w krew, jej składniki i produkty
krwiopochodne;
4) programowanie zadań, o których mowa w pkt 1 i 3, oraz wdrażanie zmian w tym
zakresie;

Statut NCK, stanowiący Załącznik nr 1 do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2010 r.
w sprawie Narodowego Centrum Krwi
2
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5) opracowywanie bieżących i perspektywicznych programów w zakresie, o którym
mowa w pkt 1 i 3;
6) organizacja zaopatrzenia systemu ochrony zdrowia w produkty krwiopochodne;
7)

proponowanie

rozwiązań

w

zakresie

zapewnienia

samowystarczalności

Rzeczypospolitej Polskiej w krew, jej składniki i produkty krwiopochodne;
8) realizacja zadań związanych z programami zdrowotnymi z zakresu krwiodawstwa i
krwiolecznictwa;
9) realizacja zadań związanych z przekazywaniem i rozliczaniem udzielonych przez
ministra właściwego do spraw zdrowia dotacji w zakresie krwiodawstwa i
krwiolecznictwa;
10) realizacja zadań ministra właściwego do spraw zdrowia, związanych z
nadawaniem tytułu „Honorowy Dawca Krwi”, tytułem „Zasłużony Honorowy Dawca
Krwi” oraz odznaką „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi” i odznaką „Honorowy
Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”;
11) wykonywanie zadań ministra właściwego do spraw zdrowia w zakresie
weryfikacji raportów oceniających spełnianie przez jednostki organizacyjne publicznej
służby krwi określonych kryteriów warunkujących uzyskanie akredytacji oraz
przestrzeganie medycznych zasad pobierania krwi, oddzielania jej składników oraz jej
wydawania;
12) gromadzenie, analiza i opracowywanie danych statystycznych niezbędnych dla
właściwego zarządzania publiczną służbą krwi;
13) współpraca z Polskim Czerwonym

Krzyżem i innymi organizacjami

pozarządowymi w zakresie propagowania honorowego krwiodawstwa;
14) opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz założeń aktów
prawnych
z zakresu publicznej służby krwi;
15)

przygotowywanie

projektów

odpowiedzi

Ministra

Zdrowia,

z

zakresu

krwiodawstwa i krwiolecznictwa, na interpelacje i zapytania poselskie, skargi i
interwencje posłów i senatorów oraz dezyderaty i opinie komisji sejmowych,
wystąpienia Rzecznika Praw Obywatelskich, Prezesa Najwyższej Izby Kontroli,
Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Rzecznika Praw Dziecka, Prezesa Trybunału
Konstytucyjnego lub innych organów władzy publicznej;
poczta@nzs.org.pl

16) wykonywanie zadań określonych w § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
18 maja 2004 r. w sprawie warunków i sposobu przygotowania oraz wykorzystywania
publicznej
i niepublicznej służby zdrowia na potrzeby obronne państwa oraz właściwości
organów w tych sprawach (Dz. U. Nr 143, poz. 1515 oraz z 2009 r. Nr 202, poz.
1555).3
1. Na podstawie §3 Zarządzenia, szczegółowy zakres zadań i tryb pracy NCK określa
regulamin organizacyjny stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.
Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Narodowego Centrum Krwi, do zadań NCK
należy:
1) podejmowanie działań mających na celu realizację przedmiotu działalności NCK,
określonego w § 2 załącznika nr 1 do zarządzenia;
2) opracowywanie rekomendacji dla ministra właściwego do spraw zdrowia
dotyczących rozwiązań systemowych w zakresie publicznej służby krwi;
3) współpraca w szczególności z:

4)

a) komórkami organizacyjnymi urzędu obsługującego ministra właściwego do
spraw zdrowia,
b) jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez ministra właściwego do
spraw zdrowia,
c) Krajową Radą do Spraw Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa,
d) konsultantami krajowymi w poszczególnych dziedzinach medycyny oraz
stowarzyszeniami będącymi zgodnie z postanowieniami ich statutów,
towarzystwami medycznymi lub naukowymi,
e) Klubami Honorowych Dawców Krwi,
f) organizacjami pozarządowymi,
g) organizacjami międzynarodowymi zajmującymi się problematyką związaną
z zakresem działalności NCK;
przedstawianie ministrowi właściwemu do spraw zdrowia sprawozdań

z działalności NCK do dnia 31 marca każdego roku za rok poprzedni oraz w każdym
przypadku zażądania informacji przez ministra właściwego do spraw zdrowia;
5) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw
zdrowia.
Pkt. 16 - uchylony na podst. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie warunków i
sposobu przygotowania oraz wykorzystania podmiotów leczniczych na potrzeby obronne państwa oraz
właściwości organów w tych sprawach
3
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Misja Narodowego Centrum Krwi
Misją NCK jest:
Sprawna i skuteczna realizacja zadań publicznych nałożonych przez ministra ds. zdrowia
związanych z organizacją i koordynacją zaopatrzenia Rzeczpospolitej Polskiej w bezpieczną
krew, jej składniki i produkty krwiopochodne oraz stałe podnoszenie standardów pracy
poprzez:
1) Doskonalenie realizacji zadań związanych z organizacją pobierania krwi
i oddzielania jej składników,
2) Stwarzanie pracownikom NCK możliwości stałego podnoszenia kwalifikacji,
3) Usprawnianie realizacji zadań związanych z programami zdrowotnymi z zakresu
krwiodawstwa i krwiolecznictwa,
4) Zapewnienie pełnego zaangażowania Dyrekcji NCK w doskonaleniu systemu
zarządzania jakością,
5) Doskonalenie procesu zbierania danych statystycznych dla zarządzania publiczną
służbą krwi,
6) Zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnątrz Narodowego Centrum
Krwi oraz w kontaktach zewnętrznych,
7) Usprawnienie procesu nadzoru nad podległymi jednostkami publicznej służby krwi,
8) Doskonalenie systemu zaopatrzenia ochrony zdrowia w produkty krwiopochodne,
9) Programowanie i wdrażanie rozwiązań zmierzających do realizacji przez
Rzeczpospolitą Polską zasady samowystarczalności w zakresie krwi, jej składników
i produktów krwiopochodnych.4

Analiza
Biorąc pod uwagę powyższe, należy dokonać analizy działalności NCK oraz zestawienia
założeń teoretycznych z aktualnym stanem faktycznym. Na podstawie raportu NIK P/13/166

4
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– Funkcjonowanie systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa, działalność NCK została
oceniona pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości. Uzyskanie drugiego,
w stosowanej 3-stopniowej skali ocen wskazuje na to, iż NCK wywiązuje się z nałożonych
na nie zadań i obowiązków, jednakże funkcjonowanie jednostki wymaga podjęcia działań
usprawniających oraz mających na celu podniesienie standardów.
NIK w swoim raporcie wskazuje na pozytywne aspekty działalności NCK, przede
wszystkim na fakt, iż jednostka z własnej inicjatywy oraz we współpracy z innymi
podmiotami i organizacjami pozarządowymi przeprowadzała wiele różnorodnych działań
informacyjnych, edukacyjnych, reklamowych i wizerunkowych propagujących honorowe
krwiodawstwo. Sprawowało jednocześnie nadzór nad jednostkami organizacyjnymi
publicznej służby krwi m.in. poprzez przeprowadzane w 2012 r. kontrole, analizę
protokołów z kontroli przeprowadzanych w Regionalnych Centrach Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa oraz informowanie Ministra Zdrowia o niepokojących sytuacjach
występujących w RCKiK, monitorowanie gospodarki osoczem oraz rozpatrywanie skarg
i wniosków, a także analizę danych dotyczących funkcjonowania poszczególnych RCKiK.
Istotnymi są także sporządzane analizy finansowo-merytoryczne działalności RCKiK,
będące podstawą przygotowanej propozycji ich restrukturyzacji oraz monitorowało stan
zapasów krwi i jej składników oraz koncentratów czynników krzepnięcia.
Warto podkreślić, iż zgodnie z §2 pkt. 8 Statutu, stanowiącego załącznik nr. 1
do Zarządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2010 r. w sprawie Narodowego Centrum
Krwi, NCK aktywnie uczestniczyło oraz pełniło rolę koordynatora Programów
Zdrowotnych, w szczególności:
1) Program polityki zdrowotnej - „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej
Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020”
2) "Narodowy Programu Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy
Krwotoczne na lata 2012-2018"
Realizując obowiązki wynikające z §2 pkt. 14 Statutu, NCK podjęło działania mające na celu
opracowywanie i opiniowanie projektów aktów prawnych oraz założeń aktów prawnych
z zakresu publicznej służby krwi. Istotnym jest tutaj fakt, iż Dyrektor, radca prawny oraz
główny specjalista w Narodowym Centrum Krwi znaleźli się w powołanym przez Ministra
Zdrowia
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Zespole

do

spraw

opracowania

projektu

ustawy

o

krwiodawstwie

i

krwiolecznictwie5,

regulującego

organizację

publicznej

służby

krwi,

zadania

poszczególnych jednostek tworzących publiczną służbę krwi oraz sposób realizacji zasady
samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew, jej składniki i produkty
krwiopochodne.
Analizując raport NIK, koniecznym jest wskazanie wykrytych nieprawidłowości,
ze szczególnym uwzględnieniem:
1) braku pełnej i rzetelnej weryfikacji prawidłowości wydatkowania dotacji na realizację
przez Instytut Hematologii i Transfuzjologii w Warszawie w latach 2012-2013
niektórych zadań objętych dofinansowaniem,
2) nieprzedłożenia

przez

Dyrektora

NCK

Ministrowi

Zdrowia

rozliczeń

merytorycznofinansowych wykorzystania dotacji za 2012 r. złożonych przez IHiT
oraz RCKiK w terminie umożliwiającym ich terminowe zatwierdzenie.
3) braku prowadzenia przez NCK analiz rzetelnego zapotrzebowania podmiotów
leczniczych
4) braku posiadania uprawnień NCK do egzekwowania i przekazywania danych
statystycznych z Wojskowego Centrum oraz Centrum MSW.
5) zaniechania

obowiązku

opracowywania

oraz

przedkładania

przez

NCK

do zatwierdzenia Ministrowi Zdrowia planów działania w dziedzinie krwiodawstwa
i krwiolecznictwa, pomimo iż zadania w tym zakresie określone zostały
w § 2 pkt 4 i 5 Statutu NCK. (dotyczy lat 2012-2013)

Rekomendacje
Dokonując rzetelnej analizy działań podejmowanych przez NCK oraz zestawienia ich
z zadaniami oraz misją Narodowego Centrum Krwi, w oparciu o raport NIK, rekomendujemy
wprowadzenie usprawnień/ulepszeń w zakresie kontroli, edukacji oraz sposobie nadzoru nad
finansowaniem podległych jednostek.

Kontrola

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie powołania Zespołu do spraw
opracowania projektu ustawy o krwiodawstwie i krwiolecznictwie
5
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Dostrzegając nieprawidłowości w zakresie kontrolowania działań zarówno prowadzonych
przez NCK, jak i jednostek podległych, należałoby wdrożyć rozwiązania, które znacznie
ułatwiły oraz usprawniłyby czynności podejmowane przez NCK. Przede wszystkim należy
zwrócić uwagę na problem zaniechania obowiązku opracowywania oraz przedkładania
Ministrowi Zdrowia planów działania w zakresie krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Proponowanym

rozwiązaniem

byłoby

tutaj

wprowadzenie

obowiązku

okresowego

raportowania oraz uściślenie procedury takiego działania dla NCK. Raporty takie
zapewniłyby przejrzystość oraz klarowność wszelkich czynności dokonywanych przez NCK.
Ułatwiłoby to także współpracę z innymi instytucjami, które w odpowiednim czasie mogłyby
otrzymać informację o planowanych akcjach oraz programach.
Kolejną kwestią jest kontrola RCKiK oraz prowadzonych przez nie działań.
NIK wskazuje tutaj braki, a także opóźnienia w działaniach podejmowanych przez NCK.
Braki w kontrolach oraz prowadzonych analizach, w niektórych przypadkach w ogóle brak
prowadzenia analiz dotyczących zapotrzebowania Centrów oraz RCKiK skutkują niepełnym
zagospodarowaniem krwi przez Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa oraz jego
Regionalne jednostki, a także brakiem koordynacji współpracy pomiędzy jednostkami
posiadającymi nadwyżki, a tymi, które borykają się z problemem niedoboru krwi.
Wprowadzenie odpowiednich regulacji systemowych mogłoby okazać się skutecznym
narzędziem do rozwiązania kwestii odpowiedniej kontroli.

Edukacja
Na wstępie warto podkreślić, iż NCK podjęło wiele działań w celu propagowania
Honorowego Krwiodawstwa wśród młodzieży. Opracowany został ogólnopolski pakiet
edukacyjny,

skierowany

przede

wszystkim

do

uczniów

szkół

gimnazjalnych

i ponadgimnazjalnych, zawierający m.in. scenariusze zajęć lekcyjnych oraz filmy edukacyjne.
Wszelkie dostępne materiały zostały umieszczone na stronie internetowej NCK. Istotnym jest
także fakt, iż w ramach kampanii społecznej Twoja krew- Moje życie NCK dokonało zakupu
materiałów promocyjnych, które następnie zostały przekazane RCKiK.
Pomimo tego, iż akcje propagujące Honorowe Krwiodawstwo cieszą się sukcesem,
warto rozważyć również inne podejście do problemu edukacji w zakresie krwiodawstwa.
W ramach zadań określonych w § 2 pkt. 3 lit. f Statutu NCK, należałoby rozważyć
poczta@nzs.org.pl

możliwości współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz studenckimi propagującymi
ideę Honorowego Krwiodawstwa. Jeną z możliwości mogłoby być zacieśnienie współpracy
przy organizacji Studenckiej Akcji Honorowego Krwiodawstwa – Wampiriada, organizowaną
przez Niezależne Zrzeszenie Studentów. Narodowe Centrum Krwi dysponuje odpowiednimi
narzędziami umożliwiającymi poszerzenie zasięgu akcji, chociażby w zakresie promocyjnym.
Wprowadzając odpowiednie modyfikacje w programie nauczania w szkołach
podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, młodzież pobierająca naukę w tych
placówkach byłaby uwrażliwiana na potrzebę oddawania krwi, co mogłoby owocować
większym zaangażowaniem zarówno w organizację akcji takich jak wspomniana już
Wampiriada oraz samo oddawanie krwi.
NCK ma możliwość zgłaszania postulatów, co więcej – do jego zadań należy
opracowywanie rekomendacji dla ministra właściwego do spraw zdrowia dotyczących
rozwiązań systemowych w zakresie publicznej służby krwi. W związku z powyższym wartym
rozważenia byłoby wprowadzenie konsultacji organów zarządzających z przedstawicielami
organizacji pozarządowych wyrażającymi zaangażowanie oraz chęć pomocy w zakresie
edukacji młodzieży, obejmującej ideę Honorowego Krwiodawstwa.
W odniesieniu do działań promocyjnych, warto rozważyć możliwość usprawnienia
koordynacji promocji honorowego krwiodawstwa.

Jedną z możliwości jest stworzenie

systemu opierającego się na lokalnych akcjach promocyjnych, które wg raportu mają lepszą
skuteczność niż akcje ogólnokrajowe. Mowa tutaj szczególnie o wdrożeniu odpowiednich
działań skierowanych przede wszystkim do małych miast oraz wsi, gdzie akcje ogólnopolskie
nie cieszą się takim zainteresowaniem, jak w przypadku miast o znacznej licznie
mieszkańców – np. miast wojewódzkich. Można dostrzec tutaj problemy natury
organizacyjnej, związane z promocją, czy brakiem odpowiedniej wiedzy na temat
krwiodawstwa, także wśród koordynatorów.

Nadzór nad finansowaniem oraz wydatkowaniem dotacji
W kwestii finansowania oraz wydatkowania dotacji, należy zwrócić uwagę przede
wszystkim na usprawnienie weryfikacji prawidłowości wydatkowania dotacji przekazanych
na realizację działań objętych Programami Zdrowotnymi, a także usprawnienie procesu
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składania przez Dyrektora NCK rozliczeń merytoryczno-finansowych, co umożliwiłoby ich
terminowe zatwierdzenie przez Ministra Zdrowia. Jeżeli jednostki odpowiedzialne za nadzór
oraz kontrolę finansowania nie są zdolne do tego, by terminowo przedkładać odpowiednie
dokumenty, należałoby rozważyć możliwość powołania dodatkowego zespołu, pełniącego
funkcje

pomocnicze.

Ponadto,

usprawnienie

nadzorowania

nad

finansami

oraz dotrzymywaniem terminów, pozwoliłoby uniknąć komplikacji oraz problemów
związanych z niewykorzystaniem bądź nieuzyskaniem dodatkowych środków na działania
nałożone na NCK oraz CKiK i jego Regionalne jednostki.
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Honorowi krwiodawcy i ich identyfikacja
1. Zgodnie z art. 6.1 ustawy o publicznej służbie krwi, osobie oddającej krew przysługuje
tytuł „Honorowy Dawca Krwi”. W celu identyfikacji, Honorowy Dawca Krwi otrzymuje
legitymację „Honorowego Dawcy Krwi” wydaną przez jednostkę organizacyjną
publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew lub jej składniki.
Ponadto, dawcy mogą otrzymać tytuł „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi III stopnia,
II stopnia i I stopnia oraz odpowiednio brązową odznakę honorową „Zasłużony Honorowy
Dawca Krwi III stopnia”, srebrną odznakę honorową II stopnia

a także złotą odznakę

honorową I stopnia. Wskazane tytuły oraz odznaczenia przysługują kolejno:
1) kobiecie, która oddała w dowolnym okresie co najmniej 5, 10 i 15 litrów krwi lub
odpowiadającą tej objętości ilość jej składników,
2) mężczyźnie, który oddał w dowolnym okresie co najmniej 6, 12 oraz 18 litrów krwi
lub odpowiadającą tej objętości ilość jej składników

2.

Procedura wydawania legitymacji i odznak
I.

Jednostka organizacyjna publicznej służby krwi, w której dawca krwi oddał krew
lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania odznaki przekazuje
informacje do Polskiego Czerwonego Krzyża

II.

Przekazanie danych wymaga zgody dawcy krwi, wyrażonej w formie pisemnej

III.

Polski Czerwony Krzyż wydaje odznakę i legitymację, o czym informuje
jednostkę wskazaną w pkt. I

IV.

Wydawane odznaki

oraz legitymacje, łącznie z duplikatami podlegają

ewidencjonowaniu przez Polski Czerwony Krzyż
3. Legitymacje wydawane Honorowym Dawcom Krwi zawierają następujące dane:
1) imię i nazwisko dawcy krwi;
2) numer PESEL, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – serię,
numer oraz rodzaj dokumentu stwierdzającego tożsamość dawcy krwi;
3) nazwę i adres jednostki wystawiającej legitymację;
4) oznaczenie stopnia odznaki,
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Istotnym podkreślenia jest fakt, iż Legitymacje ważne są jedynie łącznie z dokumentem
potwierdzającym tożsamość.
4. Zgodnie z art. 7. 1. Ustawy o publicznej służbie krwi: Zasłużonemu Honorowemu Dawcy
Krwi, który oddał co najmniej 20 litrów krwi lub odpowiadającą tej objętości ilość jej
składników, mogą być nadawane ordery i odznaczenia oraz odznaka „Honorowy Dawca
Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”. Odznakę tę nadaje minister właściwy do spraw
zdrowia na wniosek kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi, w której
dawca krwi oddał krew lub jej składniki o objętości uprawniającej do nadania odznaki
bądź organów ogólnopolskich stowarzyszeń honorowych dawców krwi.
Wniosek o nadanie odznaki zawiera dane dawcy krwi oraz informację o objętości pobranej
od dawcy krwi lub równoważnej ilości jej składników.
5. Przywileje Honorowych Dawców Krwi.
Zgodnie z Ustawą, Zasłużonemu Honorowemu Dawcy Krwi i Honorowemu Dawcy Krwi
przysługuje:
1) zwolnienie od pracy w dniu, w którym oddaje krew, i na czas okresowego badania
lekarskiego dawców krwi
2) zwrot utraconego zarobku na zasadach wynikających z przepisów prawa pracy
3) zwrot kosztów przejazdu do jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi
na zasadach określonych w przepisach w sprawie diet i innych należności z tytułu
podróży służbowych na obszarze kraju; koszt przejazdu ponosi jednostka
organizacyjna publicznej służby krwi
4) posiłek regeneracyjny o wartości kalorycznej 4500 kalorii6
Dodatkowo, w dniu 1 stycznia 2017 wejdą w życie nowe przepisy w sprawie przywilejów dla
Dawców krwi rzadkich grup oraz osób, które przed pobraniem krwi lub jej składników
zostały poddane zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom wykonywanym w celu
uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych. Wyżej wymienionym oprócz wskazanych
powyżej w punktach 1-4 przywilejów, przysługiwać będzie rekompensata pieniężna

6

Art. 9.1 Ustawy o publicznej służbie krwi
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za niedogodności związane z koniecznością stawienia się na każde żądanie jednostki
organizacyjnej publicznej służby krwi, w celu oddania krwi lub jej składników lub poddania
się zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom wykonywanym w celu uzyskania osocza lub
surowic diagnostycznych.
Ponadto, Honorowi Dawcy Krwi mają

możliwość odliczenia darowizny na cele

krwiodawstwa w danym roku podatkowym, są uprawnieni do korzystania poza kolejnością ze
świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także
przysługuje im bezpłatne zaopatrzenie w leki objęte wykazami leków podstawowych
i uzupełniających do wysokości limitu ceny.
Oprócz ustawowych przywilejów przysługującym Honorowym Dawcom Krwi,
RCKiK mogą nadać osobom oddającym krew w oddziałach terenowych dodatkowe
uprawnienia. Poniżej wyszczególniono kolejne RCKiK, które skorzystały z tej możliwości:
1) RCKiK we Wrocławiu:


bezpłatne przejazdy dla mężczyzn, którzy oddali 18 litrów krwi lub odp. tej objętości
ilość innych jej składników oraz kobiet, które oddały 15 litrów krwi lub odp. tej
objętości ilość innych jej składników (bezpłatne przejazdy przysługują także w innych
wskazanych miastach)

2) RCKiK w Krakowie


osoby, które oddały bezpłatnie co najmniej 18 litrów (mężczyźni) / 15 litrów (kobiety)
krwi pełnej lub odpowiadającą tej objętości ilość innych składników krwi mogą
ubiegać się o imienny bilet wolnej jazdy wydawany przez Gminę Miejską Kraków na
podstawie legitymacji Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi (dotyczy miasta
Krakowa, Nowego Sącza i Tarnowa)

3) RCKiK w Radomiu


Każdy dawca po oddaniu krwi, może otrzymać nieodpłatnie wszystkie wyniki badań
laboratoryjnych, wykonanych z jego krwi przy danej donacji:

a) badania analityczne: hemoglobina/pełna morfologia( chęć wykonania i odebrania
wyników musi zgłosić w Pracowni Analiz Lekarskich),
b) serologiczne: grupa krwi i czynnik Rh,
c) w kierunku kiły: przeciwciała anty-kiłowe,
d) wirusologiczne: przeciwciała anty-HCV, przeciwciała anty-HIV 1/2, antygen HBs.
poczta@nzs.org.pl



Krwiodawcom czynnym (przynajmniej jedno oddanie krwi lub składnika w okresie
ostatnich dwóch lat), którzy oddali;

mężczyźni – poniżej 30 l, kobiety- poniżej 20 l krwi lub jej składnika mogą być wykonane raz
w roku badania biochemiczne odpłatnie, w wysokości 50% obowiązującej ceny.
mężczyźni – powyżej 30 l, kobiety – powyżej 20 l krwi lub składnika w/w badania
raz w roku wykonywane są nieodpłatnie.
Krwiodawcom pozostałym, w tym skreślonym z rejestru i nie oddającym czynnie krwi w/w
badania wykonywane są odpłatnie, w wysokości 100% obowiązującej ceny.
Bezpłatne lub zniżkowe wykonanie badań pozastandardowych (biochemia) przysługuje
dawcy tylko raz w roku.


Zasłużeni Honorowi Dawcy Krwi:

– mężczyźni po oddaniu 18 l krwi pełnej lub odpowiadającej tej objętości ilości innych jej
składników są uprawnieni do korzystania z biletu ulgowego w wysokości 1,50 zł
w komunikacji miejskiej w Radomiu na podstawie odpowiedniego wpisu w legitymacji
Honorowego Dawcy Krwi wraz z dowodem osobistym.
– kobiety po oddaniu 15 l krwi pełnej i mężczyźni po oddaniu 25 l krwi pełnej lub
odpowiadającej tej objętości ilości innych jej składników są uprawnieni do korzystania
z bezpłatnych przejazdów w komunikacji miejskiej w Radomiu na podstawie imiennego
biletu wolnej jazdy, wydanego przez MZDiK.
Ulgi dotyczą przejazdów w granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia
(podstawa prawna: Uchwała nr 336/2016 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 27.06.2016r.
w sprawie ustalenia cen urzędowych za usługi przewozowe w komunikacji miejskiej
w Radomiu) Dodatkowo na podstawie porozumień międzygminnych o wspólnej realizacji
komunikacji miejskiej, zawartych pomiędzy gminą Radom oraz przyległymi gminami Gózd,
Jastrzębia, Jedlnia-Letnisko, Kowala, Skaryszew i Zakrzew, na terenie tych gmin, na liniach
5, 6, 8, 14, 18, 23, 24 i 26, obowiązują takie same przepisy taryfowo – biletowe jak na terenie
miasta Radomia.7

7

Strona internetowa RCKiK w Radomiu, http://rckik.radom.pl (03.12.2016r.)
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4) RCKiK w Poznaniu


przejazdy w komunikacji miejskiej są bezpłatne po oddaniu 18 litrów krwi przez
mężczyn i 15 litrów przez kobiety

5) RCKiK w Kielcach
Honorowym Dawcom Krwi, którzy oddali 15 litrów krwi - kobiety,


18 litrów krwi - mężczyźni lub odpowiadającą tej objętości ilość innych jej
składników - przysługują bilety uprawniające do bezpłatnych przejazdów
środkami komunikacji miejskiej, organizowanej przez Zarząd Transportu
Miejskiego w Kielcach oraz innych wskazanych miastach

6) RCKiK w Kaliszu


w Kaliszu, Ostrowie, Krotoszynie przejazdy w komunikacji miejskiej są bezpłatne po
oddaniu 18 litrów krwi/ tylko dla mieszkańców tych miast/ w Koninie po 20 litrach.

7) RCKiK w Bydgoszczy


Aktywni honorowi dawcy krwi mogą liczyć na zniżki w schroniskach, hotelach,
sklepach i punktach usługowych zrzeszonych wokół inicjatywy „Dawcom w Darze”

8) RCKiK w Warszawie


Dodatkowe akcje, z których korzyści czerpać mogą Honorowi Krwiodawcy –
np. akcja „Rozgrzejmy nasze serca”, gdzie osoby oddające krew od dnia 25 listopada
2016r. oddadzą krew w RCKiK w Warszawie, podczas akcji krwiodawstwa oraz od
dnia 29 listopada 2016r. w oddziałach terenowych w ramach podziękowania
otrzymają produkt marki Gorący Kubek Knorr
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Udział organizacji społecznych w zabezpieczeniu kraju w krew
Stowarzyszenia i fundacje zajmujące się krwiodawstwem w ramach swoich
statutowych działań prowadzą zarówno akcje ogólnopolskie jak i regionalne czy lokalne
działania na rzecz propagowania idei honorowego krwiodawstwo czy dawstwo szpiku. Źródła
finansowania organizacji pozarządowych to:


Składki członkowskie;



Darowizny od osób prywatnych;



Darowizny od osób prawnych;



Zbiórki, aukcje, loterie;



Dary w formie przedmiotów;



Działalność odpłatna i gospodarcza;



Fundraising (sponsoring, dotacje, granty)

Stowarzyszenia posiadające status organizacji pożytku publicznego mogą otrzymywać 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych. Organizacje pożytku publicznego związane
bezpośrednio lub pośrednio z ideą krwiodawstwa, które w 2014r. otrzymały 1%
1. Polski Czerwony Krzyż

383 384,97zł

2. Fundacja Anny Wierskiej „ Dar Szpiku”

97 646,54zł

3. Stowarzyszenie

Honorowych

Dawców

Krwi 37 033,95

Rzeczypospolitej Polskiej
4. Miejski Klub Honorowych Dawców Krwi w 15 774,33 zł
Wodzisławiu Śląskim
5. Fundacja

Kropla

Życia

im.

Agaty

Mróz- 14 778,82zł

Olszewskiej
6. Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w 6 672,90
Białymstoku
7. Krewniacy- Europejska Fundacja Honorowego 5 110,78zł
Dawcy Krwi
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Polski Czerwony Krzyż
PCK jest organizacją pożytku publicznego i zajmuje się propagowaniem idei
krwiodawstwa i pozyskiwaniem honorowych dawców krwi. Krwiodawcy zrzeszają się w
Klubach Honorowych Dawców Krwi. Obecnie liczba ich członków wynosi ok. 200 tys.
Prowadzi także fundusz pomocy dla honorowych krwiodawców PCK. Realizuje zadania
wynikające z ustawy o publicznej służbie krwi w zakresie nadawania Tytułu Honorowego i
Odznaki „Zasłużony Honorowy Dawca Krwi”. Współpracuje z RCKiK przy organizacji
różnych zbiórek krwi takich jak: „Zbieramy Krew dla Polski’, „Zdrowy Krwiodawca Pilnie
Poszukiwany”, czy Ogólnopolski Rajd Honorowych Dawców Krwi PCK „Czerwona Róża”
oraz konkursów promujących honorowe krwiodawstwo takie jak „ Wakacyjna kropla krwi”.
Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi
Organizacja pożytku publicznego, zrzesza honorowych dawców krwi celem
utrzymania więzi koleżeńskich, obrony interesów krwiodawców, udzielania pomocy
koleżeńskiej, reprezentacji wobec władz państwowych, administracyjnych, organizacji
politycznych i społecznych oraz propagowania idei honorowego krwiodawstwa i
pozyskiwania nowych krwiodawców. Posiada liczne Kluby i oddziały lokalne w całej Polsce.
Organizuje zbiórki krwi co najmniej 6 razy do roku oraz specjalne akcje honorowego
dawstwa krwi dla osób w nagłej potrzebie krwi (akcje „na ratunek” ).

Europejska Fundacja Honorowego Dawcy Krwi
Krewniacy- organizacja pożytku publicznego. Prowadzi programy i projekty
promocyjno-edukacyjne mające na celu zwiększenie świadomości społecznej w zakresie
potrzeb systemu krwiodawstwa, propagowanie idei oddawania krwi, integrowanie
honorowych dawców krwi, integrowanie osób niemogących oddawać krwi wokół działań
promocyjnych HK, zwiększenie świadomości społecznej w zakresie idei transplantologii,
zwiększenie świadomości społecznej w zakresie dawstwa szpiku kostnego, zwiększenie
świadomości społecznej i zachęcanie społeczeństwa do zdrowego stylu życia
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Klub Krewniacy Club
Jest to projekt Fundacji dający możliwość zorganizowania własnego klubu pod patronatem
Europejskiej Fundacji Honorowego Dawcy Krwi w swoim miejscu zamieszkania, szkole czy
miejscu pracy. Głównym zadaniem jest regularne organizowanie zbiórek krwi we współpracy
z placówkami poboru krwi.
Fundacja Anny Wierskiej „Dar szpiku”
Organizacja pożytku publicznego. Promocja aktywnego trybu życia – biegania, jako
najlepszego sposobu na zachowanie sił witalnych i zdrowia, idei pozyskiwania dawców
szpiku oraz zapewnianie dostępu do informacji dotyczących profilaktyki i diagnozowania
chorób nowotworowych. Podstawowe działanie fundacji to także wspieranie osób chorych i
ich rodzin, które wymagają szczególnej opieki i oraz szczególnej pomocy w przeciwdziałaniu
ich wykluczeniu społecznemu. Organizują akcje takie jak: „Zabiegajmy o ludzkie życie”
(maratończycy ubrani w charakterystyczne czerwone koszulki z napisem Drużyna Szpiku
uczestnicząc w imprezach biegowych stają się ambasadorami idei dzielenia się szpikiem.),
„Wypłyń na głębię” - to hasło festynów organizowanych we współpracy z lokalnymi
społecznościami. Podczas takich imprez odbywają się turnieje, rozgrywki sportowe, koncerty
i prelekcje. Do udziału zapraszamy władze, szkoły, a także miejscowe organizacje. W trakcie
zabawy zbierana jest krew i przeprowadzana rejestracja potencjalnych dawców szpiku. „Masz
dar” - to kampania medialna, mająca za zadanie poinformować jak najszerszą liczbę
odbiorców na czym polega przeszczep szpiku, jak i gdzie można się zarejestrować w Banku
Dawców.„ I Ty możesz pomóc” - to cykl spotkań w wielkopolskich placówkach
oświatowych.
Fundacja Kropla życia im. Agaty Mróz-Olszewskiej
Organizacja pożytku publicznego

rozpowszechniająca ideę „Podaruj innym cząsteczkę

siebie”. \dąży do promowania i spopularyzowania wiedzy dotyczącej krwiodawstwa,
krwiolecznictwa oraz przeszczepu szpiku kostnego. Jednym z nadrzędnych zadań Fundacji
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jest integracja środowisk promujących program ochrony zdrowia oraz organizacja Memoriału
Agaty Mróz-Olszewskiej, będącego wydarzeniem o charakterze edukacyjno-kulturalnosportowym.
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
Podczas zbiórek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy organizowane są rekordowo liczne akcje
honorowego krwiodawstwa.
Niezależne Zrzeszenie Studentów
Organizacja non-profit organizująca „Wampiriadę”- największą studencką akcję honorowego
krwiodawstwa w większości miast akademickich w Polsce we współpracy z Narodowym Centrum
Krwi i Regionalnymi Centrami Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa.
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Krwiodawstwo w liczbach
Z raportu Narodowej Izby Kontroli wynika, że w 2013 roku krew oddało ponad 624
tys. osób, dzięki czemu Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zyskały 2,5 mln
jednostek krwi i jej składników (ponad 1,1 mln litrów). Liczba oddziałów terenowych RCKiK
systematycznie ulegała zmniejszeniu: 170 w 2010 r.; 164 w 2011 r.; 144 w 2012 r. oraz 143 w
2013 r. Jednocześnie jednak wzrastała liczba organizowanych w terenie ekip poboru krwi: z 9
853 w 2010 r. do 12 646 w 2013 r.
Liczba pobranych donacji krwi i jej składników w latach 2010–2013 wynosiła:
− w 2010 r. 1 160,6 tys., z tego 94,9% stanowiły donacje krwi pełnej;
− w 2011 r. 1 221,6 tys., z tego 95% stanowiły donacje krwi pełnej;
− w 2012 r. 1 230,5 tys., z tego 94,4% stanowiły donacje krwi pełnej;
− w 2013 r. 1 231 tys., z tego 94,3% stanowiły donacje krwi pełnej.
Liczba dawców oraz donacji krwi i jej składników pobranych przez
centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa
w Polsce w latach 2010–2013
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych NCK.

W latach 2010–2013 liczba pobranych donacji krwi i jej składników systematycznie rosła,
wzrastał również wskaźnik donacji na tysiąc mieszkańców.
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Raport wykazał też, że najwięcej krwi w Polsce oddają osoby między 25, a 44 rokiem
życia. Drugą najliczniejszą grupą były osoby w przedziale wiekowym 18-24 lat (38%), trzecią
osoby między 45, a 64 rokiem życia, czwartą zaś – najmniej liczną – stanowili krwiodawcy
mający powyżej 65 lat (0,1%). Dla porównania, kraje wysoko rozwinięte zrzeszone w
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO notują nieco inne statystyki. Według danych NIK, w
krajach tych znacznie większy niż w Polsce odsetek stanowią: krwiodawcy w przedziale 4564 lat (31,5%), osoby 65+ (4%), a nawet młodzież poniżej 18 roku życia (7%).

Profil wieku krwiodawców w Polsce w latach
2010–2013
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Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych NCK.

Ankieta NIK
Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez NIK, główną motywacją do oddania krwi
jest dla większości chęć pomocy innym (88,1%). Możliwość uzyskania wolnego dnia w pracy
skłoniła do oddania krwi 3,2% dawców, a choroba bliskiej osoby 3%. Spośród ankietowanych
krwiodawców, aż 66% odpowiedziało, że oddaje krew regularnie (co najmniej 4 razy w roku).
Wskazuje to na fakt, że zabieg pobierania krwi od krwiodawców jest wykonywany na
wysokim poziomie. Pozostali respondenci, którzy podali powody zniechęcające ich do
regularnego oddawania krwi, wskazywali najczęściej na brak czasu, godziny pracy punktu
poboru krwi, zapomnienie czy stan zdrowia. Poza tym ankietowani odpowiedzieli,
że zniechęca ich konieczność dojazdu do punktu poboru, negatywne nastawienie pracodawcy
do przerwy w pracy oraz obawę przed oddaniem krwi lub złe samopoczucie.
poczta@nzs.org.pl

Ankietowani jako miejsce, w którym oddają krew, wskazali w większości siedzibę
RCKiK lub oddział terenowy. Rzadziej dawcy korzystają z możliwości oddania krwi podczas
poborów krwi w szkole czy miejscu pracy. Jedynie 3,6% respondentów odpowiedziało,
że oddaje krew w mobilnych punktach. Wskazuje to na wciąż małą popularność krwiobusów
i nieświadomość organizowania zbiórek w tego typu miejscach. Osoby, które zaznaczyły, że
korzystają z mobilnych punktów, uargumentowały ten fakt dużą dostępnością i możliwością
oddawania krwi w weekend.
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Wyniki Badania Opinii Krwiodawców

Procent udzielonych odpowiedzi

Jak oceniasz zaangażowanie Państwa
wraz z jego instytucjami?
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Wykres 1 Przedstawia ocenę zaangażowania Państwa w krwiodawstwo

Jak oceniasz zaangażowanie NGO?
Procent udzielonych odpowiedzi
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Wykres 2 Wykres przedstawia ocenę zaangażowania NGO w krwiodawstwo
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Czy oddawałeś chociaż raz w swoim
życiu krew?
Nie
19%

Tak
81%

Wykres 3 Wykres przedstawia deklarację oddania krwi

Ile razy w ciągu roku oddajesz krew?
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Wykres 4 Wykres przedstawia deklarowaną częstotliwość oddawania krwi przez badanych
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Ile akcji krwiodawczych odbyło się w Twoim
miejscu zamieszkania w ciągu ostatniego roku?
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Wykres 5 Wykres przedstawia ilość zbiórek w miejscu zamieszkania badanych

Jak oceniasz organizację zbiórek krwi w miejscu
gdzie aktualnie zamieszkujesz? (opieka
personelu medycznego, mobilne punkty itp.)
Procent odpowiedzi
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Wykres 6 Wykres przedstawia ocenę organizacji zbiórek krwi
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Jak myślisz jak organizacja zbiórek zasila
banki krwi?
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Wykres 4 Wykres przedstawia ocenę fakt zasilania krwią banków krwi

Czy ilość akcji krwiodawczych w Twoim miejscu
zamieszkania jest wystarczająca?

Nie
44%
Tak
56%

Wykres 8 Przedstawia ocenę ilości akcji krwiodawczych w miejscu zamieszkania
badanych
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Na ile oceniasz wiedzę społeczeństwa na temat
krwiodawstwa i zapotrzebowania krwi?
Procent odpowiedzi
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Wykres 9 Wykres przedstawia ocenę wiedzy społeczeństwa w zakresie krwiodawstwa
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Czy słyszałeś/aś o sztucznej krwi?

Nie
48%
Tak
52%

Wykres 10 Wykres przedstawia stan wiedzy badanych na temat sztucznej krwi

Czy skorzystałbyś/aś ze sztucznej krwi w sytuacji
zagrażającej życie i zdrowie Twoje, bądź Twojej
rodziny?
Nie
16%

Tak
84%

Wykres 11 Wykres przedstawia deklarację skorzystania ze sztucznej krwi przez
badanych
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Analiza wyników badania


Respondenci uważają w zakresie zaangażowania państwa i NGO w krwiodawstwo,
NGO w 80% wywiązuje się ze swoich zadań, natomiast państwo tylko w 70%.
To skłania do myślenia, w zakresie możliwości przekazania zadań promocji
krwiodawstwa na sektor NGO.



57% respondentów oddaje 2 bądź więcej razy, co stanowi de facto 1 oddany litr krwi
rocznie. 57% odbiorców Wampiriady jest zaangażowanymi krwiodawcami, którzy
nie oddają krwi tylko jednorazowo. ¼ osób uczestniczących oddaje krew po raz
pierwszy, która stanowi nową pulę krwi co rokuje bardzo dobrze na przyszłość,
ponieważ prawdopodobnie zasilą pulę stałych krwiodawców



W związku z niżem demograficznym bardzo ważna jest grupa regularnych
krwiodawców, którzy oddają krew kilka razy w roku.



W promocji krwiodawstwa brakuje zwrócenia uwagi na Regularność oddawania
krewi.



Organizacja regularnych akcji krwiodawców sprzyja oddaniu krwi przez tych samych
krwiodawców. Stałość sezonowych akcji krwiodawczych pozwala wyrobić nawyk
oddawania krwi.



Wampiriada pozwala wyrobić w społeczeństwie nawyk krwiodawstwa.



Rekomendujemy prowadzenie cyklicznych akcji krwiodawczych w ilości 3 w ciągu
roku w okresach miesięcy: marca, lipca i listopada. Miesiące wakacyjne są czasem
wzmożonych niedoborów krwi.



Studenci oddający krew w ośrodkach przeprowadzania akcji Wampiriada ocenili,
że w ich okolicy przeprowadzano od 0-2 akcji krwiodawczych (38% respondentów).
Warto to skonfrontować z faktem, iż 69 % studentów oddaje krew do 3 razy w roku,
dlatego też w miejscach gdzie organizowane są do 2 akcji krwiodawczych
krwiodawcy nie mają możliwości oddać jej po raz 3.



38% respondentów nie ma możliwości oddać krwi po raz 3.



Dawcą regularnym powinno określać się osobę oddającą krew 3 razy do roku.



Rekomendujemy wprowadzenie legitymacji regularnego dawcy krwi (warto pomyśleć
nad przywilejami).
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Obecnie nagradza się jedynie długoterminowe oddanie krwi w postaci ilości litrów
oddanej krwi która często trwa kilka lat)



52 % badanych bardzo dobrze ocenia organizacje zbiórek krwi w miejscu
ich zamieszkania. Świadczy to o odpowiedniej infrastrukturze i wykwalifikowanym
personelu, co pozwoli zintensyfikować ilość akcji krwiodawczych w przyszłości.
Czy ten wysoki wynik oznacza, że przy aktualnym stanie infrastruktury jesteśmy
w stanie zagospodarować większą ilość chętnych krwiodawców, a jeśli tak to o ile?



Wyniki badania pokazują, iż krwiodawcy mają świadomość, że ich krew jest
potrzebna ale nie ujawniają tego czy krwiodawcy wiedzą jak duże jest
zapotrzebowanie na krew w skali kraju.



Prawie 45 % krwiodawców uważa, że ilość akcji krwiodawczych nie jest
wystarczająca. Liczba ta jest bliska liczbie osób, uważających że w ich okolicy
przeprowadza się mniej niż 3 zbiórki krwi ( 38%).



Badani oceniają wiedzę społeczeństwa w zakresie zapotrzebowania na krew poniżej
mediany 2,8/5



Brak wiedzy społeczeństwa na temat sztucznej krwi ukazuje niską świadomość
związaną z szansami na zwiększenie dostępności krwi związaną z pracami nad
sztuczną krwią.
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Wnioski


Liczba krwiodawców w 2010-2013 spadła z 2,4% do 2,3%. Wpływ na ten spadek ma niż
demograficzny. Rozwiązaniem problemu jest zintensyfikowanie promocji krwiodawstwa
i regularnego krwiodawstwa dla tej grupy wiekowej.



Spadek liczby dawców wśród studentów, a przynajmniej tej grupie wiekowej: (61%
w 2010r., do 40% w 2013r.). Obliguje to państwa do podjęcia zdecydowanych działań
promocyjnych skierowanych do tej grupy wiekowej.



Respondenci Badania Opinii Krwiodawców uważają, że działania promocyjne powinny
być w pierwszej kolejności skierowane do młodzieży. Efektywniej jest promować
krwiodawstwo wśród ludzi młodych u których łatwiej jest wytworzyć nawyk oddawania
krwi niż u ludzi w wyższej kategorii wiekowej.



NIK oszacował, iż w latach 2010-2013 137 tys jednostek krwi zostało przeznaczonych
do utylizacji. Rozwiązanie tego problemu pokładane jest w systemie e-krew który
ma zapobiegać tego typu zdarzeniom.



80% respondentów Badania Opinii Krwiodawców uważa że organizacje pozarządowe
w sposób odpowiedni wywiązują się ze swoich zadań. Świadczy to o dużym zaufaniu
oddających krew do akcji organizowanych przez NGO.



Wyniki badania pokazują, iż krwiodawcy mają świadomość, że ich krew jest potrzebna
ale nie ujawniają tego czy krwiodawcy wiedzą jak duże jest zapotrzebowanie na krew
w skali kraju.



Większość badanych uważa, że promocja krwiodawstwa powinna być skierowana przede
wszystkim do grupy ludzi w wieku 17-26.



Należy zbadać o ile jesteśmy w stanie zebrać więcej krwi przy aktualnym stanie
infrastruktury.



Konieczne jest rozwiązanie braku koordynacji współpracy pomiędzy jednostkami
posiadającymi nadwyżki, a tymi, które borykają się z problemem niedoboru krwi.



Polski system krwiodawstwa oferuję bardzo rozbudowane przywileje dla krwiodawców.
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Rekomendacje

1.

Badanie Opinii Krwiodawców wykazało, iż najwięcej osób oddaje krew 3 razy do roku.
Postulujemy wprowadzenia tytułu „Regularnego Dawcy Krwi” przyznawanego osobom
oddającym krew 3 razy do roku przez nieprzerwany okres 3 lat. Tytuł ten powinien być
poparty przywilejami dla tej grupy Krwiodawców. Pozwoli wyrobić to nawyk
regularnego krwiodawstwa wśród społeczeństwa.

2.

Niemal 40 % badanych nie ma możliwości oddania krwi po raz trzeci w ciągu roku
z uwagi na niedostępność akcji krwiodawczych. Proponujemy, aby wszelkie akcje
krwiodawcze odbywały się cyklicznie. Badanie pokazuje, iż krwiodawcy oczekują
cyklicznych

akcji.

Proponowany

czas

przeprowadzania

zbiórek

to:

marzec – lipiec – listopad.
3.

Rozwiązaniem problemu niedoboru krwi w okresach letnim może być przyznanie
ustawowej zniżki dla krwiodawców na przejazdy w transporcie publicznym trwającej
przez 14 dni. Krwiodawca otrzymywałby unikalny kod przypisany do swojego nazwiska,
który po wygaśnie upływnie 2 tygodni od donacji.

4.

Obecnie edukacja o honorowym krwiodawstwie jest fakultatywna. Aby kreować
świadomych potrzeby honorowego krwiodawstwa obywateli postulujemy wprowadzenie
obowiązkowej edukacji krwiodawczej w programach nauczania już od etapu szkół
podstawowych. Co prawda od 2016 osoby małoletnie poniżej lat 17 nie mogą dokonać
donacji, nie mniej należy jak najwcześniej uświadamiać młodych ludzi o idei
honorowego krwiodawstwa i wyrabiać w nich nawyk oddawania krwi.

5.

Cudzoziemcy nie mogą oddawać krwi w Polsce ze względu na brak posiadania numeru
PESEL a także z uwagi na fakt, iż ankiety dla krwiodawców są dostępne jedynie w
języku polskim. Należy umożliwić cudzoziemcom oddawać krew co może być
rozważaniem znaczącego spadku krwiodawców wśród ludzi młodych 18-24 z uwagi
na znaczą liczbę stałych studentów z zagranicy czy uczestników Programu Erasmus +.

6.

NIK zauważa, że największą efektywność zachęcania do oddawania krwi mają lokalne
akcje promocyjne. Państwo powinno zachęcać organizacje lokalne (fundacje,
stowarzyszenia) do podjęcia się realizacji promowania idei honorowego krwiodawstwa
poprzez przygotowanie Planu koordynacji działań promocyjnych trzeciego sektora.
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7.

Badanie Opinii Krwiodawców ukazało, iż krwiodawcy bardzo dobrze oceniają realizacje
zadań związanych z organizacją krwiodawstwa przez organizacje pozarządowe (80%), co
stanowi wyższą ocenę niż zaangażowanie państwa w tym aspekcie (70%). W związku
z

tym

należy umożliwić

partycypacje

przedstawicieli

środowiska

organizacji

pozarządowych poprzez utworzenie ciała składającego się z Ministra Zdrowia (lub jego
przedstawiciela), przedstawicieli ustawowych instytucji wykonujących zadań związanych
krwiodawstwem i przedstawiciela organizacji pozarządowych.
8.

Wprowadzenie konsultacji organów zarządzających z przedstawicielami organizacji
pozarządowych wyrażającymi zaangażowanie oraz chęć pomocy w zakresie edukacji
młodzieży, obejmującej ideę Honorowego Krwiodawstwa.
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