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Opinia Rady Przejrzystości 
nr 2/2015 z dnia 5 stycznia 2015 r. 

o projekcie programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia 
„Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i 

jej składniki na lata 2015-2020” 
Rada Przejrzystości pozytywnie opiniuje projekt programu polityki zdrowotnej 
Ministra Zdrowia „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej 
w krew i jej składniki na lata 2015-2020”. 
Uzasadnienie 

Projekt Programu dotyczy istotnego i dobrze zdefiniowanego w literaturze 
problemu zdrowotnego, jakim jest krwiodawstwo. Problem zdrowotny został 
opisany w sposób przejrzysty i wyczerpujący, a także opisano aktualną sytuację 
krwiodawstwa w Polsce, podkreślając deficyt krwi w okresie letnim. 
Obecny projekt jest kontynuacją programu dot. tego samego zakresu 
tematycznego z lat 2009-2014, który jednak  nie był opiniowany przez Agencję.  
Ma on cztery cele szczegółowe:  

• promocja i edukacja w zakresie honorowego krwiodawstwa; 
• uniknięcie niebezpieczeństwa pobrania zainfekowanej krwi, poprzez 

wprowadzenie pilotażowej procedury „Kandydata na dawcę krwi", 
polegającej na dwuetapowości zabiegu oddania krwi; 

• optymalizacja stosowania składników krwi i produktów 
krwiopochodnych; 

• zapewnienie odpowiednich warunków transportu, gwarantujących 
uzyskiwanie składników krwi najwyższej jakości, poprzez zakup 
odpowiednich środków transportu. 

Celem głównym programu jest zapewnienie samowystarczalności krajowi w 
krew i  jej składniki, w oparciu o dobrowolne (honorowe) krwiodawstwo. Cel ten 
wpisuje się w liczne rekomendacje polskich ekspertów oraz wytyczne praktyki 
klinicznej, zarówno w Polsce jak i na świecie. Adresatami programu są głównie: 
personel medyczny bezpośrednio zaangażowany w obsługę dawcy krwi 
(lekarze, rejestratorzy, personel pobierający krew), młodzież szkół 
gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, dotychczasowi oraz potencjalnie nowi 
dawcy krwi – głównie z młodego oraz  średniego pokolenia. 
W zakresie promocji i edukacji zaplanowano przygotowanie i przeprowadzenie 
ogólnopolskiej akcji oraz zsynchronizowanych z nią regionalnych akcji 
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propagujących honorowe krwiodawstwo. Szeroka akcja informacyjno–
edukacyjna prowadzona będzie za pośrednictwem plakatów, ulotek, broszur 
edukacyjnych, a także spotów promujących honorowe krwiodawstwo, zarówno 
w radiu, jak i telewizji. 
Program jest poprawnie przygotowany i zaplanowano go na okres sześcioletni. 
Posiada odpowiedni budżet ogólny (ok. 95 milionów złotych podzielonych na 6 
lat), ale brak jest budżetu szczegółowego. Rada zwróciła uwagę na  fakt 
przeznaczania w 2017 r. i 2019 r. wysokiej łącznej kwoty (2 mln zł) na 
aktualizację „Wytycznych w zakresie leczenia krwią i jej składnikami oraz 
produktami krwiopochodnymi w podmiotach leczniczych" oraz aktualizację 
standardu pracy komitetu transfuzjologicznego. W 2015 roku na tę samą 
pozycję przeznaczono 200 tys. zł. Wnioskodawca nie wyjaśnił w projekcie, skąd 
tak duży wzrost nakładów związanych z aktualizacją wytycznych. 
Realizatorami programu będą instytuty badawcze oraz jednostki publicznej 
służby krwi, które zostaną wybrane z konkursu. Program będzie monitorowany, 
jednak, zdaniem Rady, do projektu powinny zostać dołączone wejściowe 
wskaźniki, które pozwoliłyby obiektywnie ocenić efektowność zastosowanych 
interwencji/działań. Wskazane jest zbadanie różnic w wykorzystaniu krwi w 
szpitalach oraz pomiędzy szpitalami o zbliżonym profilu, a także w zależności od 
regionu/okręgu – zgodnie z  wytycznymi WHO. 
Konieczne jest przedstawienie ewaluacji poprzedniej edycji programu z lat 2009 
– 2014. 
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Wiceprzewodniczący Rady Przejrzystości 
prof. Michał Myśliwiec 
Tryb wydania opinii 
Opinię wydano na podstawie art. 31s ust. 6 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.), z uwzględnieniem raportu nr AOTM-440-5/2014, ocena 
projektu programu „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020” 
realizowany przez: Ministerstwo Zdrowia, Warszawa, grudzień 2014. 


