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Opinia Rady Przejrzystości  
nr 262/2020 z dnia 12 października 2020 roku  

o projekcie programu polityki zdrowotnej Ministra Zdrowia 
pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej 

w krew i jej składniki na lata 2021-2026” 

Rada Przejrzystości negatywnie opiniuje projekt programu polityki zdrowotnej 
Ministra Zdrowia pn. „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej 
Polskiej w krew i jej składniki na lata 2021-2026”. 

Uzasadnienie 

Rada pozytywnie opiniuje zawarte w programie elementy, mające na celu 
zwiększenie dostępności produktów krwiopochodnych dla podmiotów 
leczniczych. Takie jak 1) utrzymanie stałej liczby świadomych dawców krwi 
poprzez wzmocnienie wizerunku honorowego krwiodawstwa, (2) zapewnienie 
akcji wyjazdowych pobierania krwi, (3) zwiększenie dostępności do dawców 
o ujemnych fenotypach w zakresie antygenów rozszerzonego fenotypu krwinki 
czerwonej, (4) zwiększenie dostępności do dawców o rzadkich grupach krwi oraz 
o oznaczonych antygenach HLA oraz antygenach płytkowych HPA, są zdaniem 
Rady uzasadnione. 

Jednak cel główny określony został jako zapewnienie samowystarczalności kraju. 
W programie nie przedstawiono przekonującego uzasadnienia dla promowania 
samowystarczalności, zamiast zabiegania o ułatwienia dla uzyskania 
zrównoważonej wymiany w ramach jednolitego rynku Unii Europejskiej.  

Scentralizowane uprawnienia w zakresie gospodarki krwią i produktami 
krwiopochodnymi powodują, iż niemożliwa jest analiza opłacalności 
proponowanych wydatków.  

Ocena strony ekonomicznej ocenianego programu budzi wątpliwości - 
przykładowo, brakuje odpowiednich analiz ekonomicznych dotyczących zwrotu 
nakładów poniesionych na zakup ambulansów dla mobilnych punktów pobrań 
krwi.  

W propozycji programu wskazane jest uwzględnienie opinii, doświadczeń 
i propozycji, dotyczących funkcjonowania systemu, wyrażonych przez regionalne 
stacje krwiodawstwa.  
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W danych analitycznych należy uwzględnić informacje o funkcjonowaniu rynku 
preparatów krwi i krwiopochodnych w innych krajach UE, strukturze eksportu 
polskich preparatów krwi i krwiopochodnych, a także o zdolności Polski 
do samodzielnego wytwarzania preparatów krwi i krwiopochodnych.  

Rada stoi na stanowisku, iż ponieważ opisany program dotyczy bardzo istotnego 
obszaru zaopatrzenia w krew i środki krwiopochodne powinien zostać możliwie 
szybko poprawiony i ponownie przedstawiony do oceny Agencji, 
z uwzględnieniem wyżej wymienionych elementów. 

 

 

 

 

Tryb wydania opinii 

Opinię wydano na podstawie art. 48a ust. 8 pkt 3, w zw. z art. 31s ust. 6 pkt 3 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1398), 
z uwzględnieniem raportu nr: OT.440.1.2020 „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej 
w krew i jej składniki na lata 2021-2026”, realizowany przez: Ministra Zdrowia, Warszawa, październik 2020 r. 

 

 

 


