
Oœwiadczenie z³o¿one
przez senatora Kazimierza Kleinê

na 34. posiedzeniu Senatu
w dniu 28 maja 2009 r.

Oœwiadczenie skierowane do minister zdrowia Ewy Kopacz

W kwietniu bie¿¹cego roku regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa otrzyma³y informacjê
z Ministerstwa Zdrowia, i¿ od roku 2009 zakupy pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i pre-
paratyki krwi oraz testów wirusologicznych nie bêd¹ finansowane ze œrodków bud¿etu pañstwa w czê-
œci pozostaj¹cej w dyspozycji ministra w³aœciwego do spraw zdrowia.

W zwi¹zku z tym regionalne centra krwiodawstwa zosta³y zobowi¹zane do sfinansowania zakupu po-
jemników oraz testów we w³asnym zakresie.

Ponadto podjêta zosta³a decyzja wprowadzaj¹ca od 2009 r. ujednolicon¹ wartoœæ punktu dla du-
¿ych, ma³ych i œrednich jednostek.

Dodatkowe œrodki finansowe pozyskiwane przez centra krwiodawstwa pochodz¹ ze sprzeda¿y krwi
i jej sk³adników.

Koszty jednostkowe sprzeda¿y krwi i jej sk³adników na rok 2009 zosta³y obliczone przez Minister-
stwo Zdrowia z uwzglêdnieniem dotacji pochodz¹cej z ministerstwa, to jest uwzglêdniono zró¿nicowan¹
wartoœæ punktu oraz dotacje na zakup testów i pojemników do pobierania krwi, które obecnie musz¹
byæ zabezpieczone we w³asnym zakresie. Ze wzglêdu na ujednolicenie wartoœci punktu dla wszystkich
centrów krwiodawstwa, mniejsze centra otrzyma³y mniejsz¹ sumê dotacji do punktu. Ponadto od
2009 r. centra s¹ zobowi¹zane do kupowania testów i pojemników z w³asnych œrodków finansowych, co
powoduje dodatkowe trudnoœci finansowe mniejszych jednostek. Przyjêta metodologia przyznawania
œrodków finansowych umacnia du¿e jednostki, mniejsze i œrednie mo¿e doprowadziæ do powa¿nych
problemów finansowych.

Dofinansowanie testów i pojemników z bud¿etu Ministerstwa Zdrowia w znacznym stopniu przyczy-
ni siê do poprawy sytuacji finansowej ma³ych i œrednich jednostek. Du¿y wp³yw na poprawê kondycji fi-
nansowej regionalnych centrów mog³aby mieæ sprzeda¿ osocza, zagwarantowanego jako depozyt dla
Ministerstwa Zdrowia.

Pytania:
1. Czy istnieje mo¿liwoœæ przywrócenia, chocia¿ w 2009 r., dotacji dla regionalnych centrów w zakre-

sie finansowania zakupu pojemników z tworzyw sztucznych do pobierania i preparatyki krwi oraz te-
stów wirusologicznych?

2. Czy istnieje mo¿liwoœæ sprzeda¿y nadwy¿ek osocza zagwarantowanego jako depozyt dla Minister-
stwa Zdrowia, powy¿ej czterech miesiêcy, do frakcjonatora?

Kazimierz Kleina




