REGIONALNE CENTRUM
KRWIODAWSTWA I KRWIOLECZNICTWA W KRAKOWIE
ul. Rzeźnicza 11, 31-540 Kraków
Sekretariat tel.(012) 261-88-20, fax: (012) 261-88-22, e-mail: sekretariat@rckik.krakow.pl
__________________________ centrala: (012) 261-88-00__________________________

Kraków, dnia 7 marca 2019r.
Biuro Poselskie
dra hab. Józefa Brynkusa
ul.Mickiewicza 14
34-100 Wadowice
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Dziękując za zainteresowanie się problemem krwiodawstwa na terenie ziemi
Wadowickiej pragnę odpowiedzieć na zadane pytania, co następuje:
Ad 1
Zarząd Powiatu Wadowickiego nie zareagował na wypowiedzenie lokalu TO RCKiK
w Wadowicach przez Szpital i nie wskazał innego lokalu na terenie Wadowic,
Ad 2
RCKiK czyniło starania w Dyrekcji ZZOZ w Wadowicach na etapie rozbudowy
Szpitala, mając nadzieję na wydzielenie powierzchni ok.120m2 - 150m2 w nowym
budynku lub w pozostałych starych budynkach szpitala. Koordynator TO RCKiK
w Wadowicach podjęła (na własną rękę) poszukiwania wolnych lokali na terenie
Wadowic, w rezultacie znalazła opuszczony budynek przez miejscową telekomu
nikację przy ul. Lwowskiej dawna ul.1 Maja,'wymagający dużych nakładów
finansowych na remont. Dawcy zrzeszeni w klubie HDK w Andrychowie również
poszukują lokalu. Ostatnio zainteresowało się Starostwo Powiatowe w Wadowicach,
ale bez propozycji. W dniu 6.03.br. Koordynator TO RCKiK w Wadowicach miała
umówione spotkanie z Dyrektorem ZZOZ w tej sprawie, ale spotkanie zostało
przesunięte na dzień 12.03. br.na godz.12,30.
Ad 3
Mając na względzie liczbę krwiodawców (6130 zarejestrowanych donacji w r.2017
i 5426 pobranych donacji oraz 6465 zarejestrowanych donacji w r.2018 i 5619
pobranych donacji) a także 7 osobowy personel zatrudniony w TO RCKiK
w Wadowicach nie można dopuścić do zaprzepaszczenia wadowickiej tradycji
oddawania krwi. Każda przerwa w działalności Terenowego Oddziału zagraża
wykruszeniem się Dawców.
Ad 4
Zaopatrzenie ZZOZ w Wadowicach w krew i jej składniki, jak również na terenie
całego kraju reguluje Ustawa o publicznej służbie krwi oraz Rozporządzenie
Ministra Zdrowia z 16.10.2017r. ws leczenia krwią w podmiotach leczniczych.
Zapotrzebowania na składniki krwi składane są w RCKiK w Krakowie, a ich odbiór
dokonywany jest przez zamawiającego własnym transportem. W sytuacji kiedy nasz
Terenowy Oddział w Wadowicach nie pracuje, szpital winien zorganizować sobie
transport po odbiór zamówionych składników krwi.
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