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ZADANIA LOGISTYKI
W STRATEGICZNYM ZARZĄDZANIU
KRWIODAWSTWEM*
Streszczenie: Złożoność procesów kształtujących gospodarkę, zmienność otoczenia i panujących trendów, nieprzewidywalność zachowań konsumenckich, a także globalizacja sprawiają,
że zarządzanie instytucjami staje się wyjątkowo trudne. Coraz częściej firmy uzyskują przewagę konkurencyjną poprzez narzędzia logistyczne. Zatem postrzeganie logistyki jako determinanty sukcesu przedsiębiorstwa, pozwalającej obniżyć koszty i usprawnić funkcjonowanie,
sprawiło, że znajduje ona zastosowanie coraz częściej w odległych od tradycyjnych obszarach działania. Autorka niniejszego artykułu koncentruje się na niszowym obszarze stosowania
logistyki − systemie krwiodawstwa w Polsce. Praca ma na celu zaakcentowanie, jak logistyka
może usprawnić polski system krwiodawstwa.
Słowa kluczowe: zarządzanie logistyczne, strategia, łańcuch dostaw, krwiodawstwo.

1. Wstęp
Możliwości rozwoju i przyszłość logistyki są nadal w sposób niewystarczający rozpoznane i określone. Jak do tej pory brakuje obszernych wyjaśnień co do skuteczności
działań logistycznych w systemie krwiodawstwa w Polsce1. Logistyka jest sektorem
gospodarki stwarzającym istotne zapotrzebowanie na innowacyjne rozwiązania, dokonujące się między innymi: w technologiach transportowych, organizacji magazynowania, informatyzacji, technologiach identyfikacji, gromadzenia i przetwarzania danych.
To właśnie w działaniach logistycznych tkwi potencjał umożliwiający przedsiębior* Wyróżniamy krwiodawstwo cywilne i służb mundurowych. Praca traktuje o krwiodawstwie cywilnym. Krwiodawstwo to akcja społeczna pozyskująca krew od osób zdrowych na rzecz osób wymagających transfuzji krwi lub celem produkcji preparatów krwiopochodnych. Z drugiej strony jest to działanie wynikające z odruchu serca, ratujące życie anonimowym chorym bądź ofiarom wypadków.
1 Badania naukowe nad działaniami logistycznymi w tym zakresie prowadzą pracownicy AE w
Katowicach: dr hab. J. Szołtysek, mgr S. Twaróg, na których prace autorka będzie się powoływać.
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stwom osiągnięcie sukcesu rynkowego, zaspokojenie potrzeb beneficjentów i wyprzedzenie konkurencji, przy jednoczesnej wysokiej efektywności procesów wytwarzania i
transformacji w instytucji. Coraz częściej obserwuje się zastosowanie i zapożyczanie
metod badawczych pomiędzy poszczególnymi naukami. Interdyscyplinarność badanych problemów sprawia, że mówimy coraz częściej o logistyce w służbie zdrowia czy
innych dziedzinach. Co istotne, zastosowanie logistyki w biznesie, w wojsku czy też w
służbie zdrowia dotyczy tych samych procesów i czynności.

2. Zasadność logistycznego usprawnienia krwiodawstwa w Polsce
Pod koniec XX wieku dostrzeżono w wielu firmach nowe zadania logistyczne. Logistykę zaczęto wpisywać do strategii przedsiębiorstw. Zjawisko to było konsekwencją przejścia od procesów logistycznych na poziomie operacyjnym do logistyki jako ważnej strategii dla przedsiębiorstw2. Strategie logistyczne zaczęły zajmować równorzędne miejsce obok tradycyjnych strategii przedsiębiorstwa. Tak rozumiana koncepcja strategicznego zarządzania logistycznego jest zorientowana zarówno na kreowanie i długofalowy rozwój sfery logistycznej, jak i na osiąganie
wielowymiarowych efektów strategicznych.
Logistyka to dziedzina, której przyszłość ciągle jest niewystarczająco zdiagnozowana. Dlatego też prowadzi się coraz intensywniejsze badania kierunków rozwoju logistyki, tworząc ich nowe wizje. Cz. Skowronek i Z. Sarjusz-Wolski definiują
logistykę jako sferę działalności gospodarczej tworzącej zintegrowany system3. Zatem w tym kontekście w gospodarce krwią mówimy o systemie składającym się z
kilku współzależnych etapów (rys. 1).
System gospodarowania krwią stanowi zespół zadań mających na celu pozyskanie dawców i bezpieczne dostarczenie leku, na który oczekuje biorca. System
logistyczny to zatem racjonalne gospodarowanie krwią4 dzięki realizowanym procesom i wykonywanym czynnościom oraz rzetelnej i kompleksowej informacji na
każdym etapie działania. Zdaniem P. Blaika „wzrost zadań logistycznych i rozwój
kompletnych koncepcji logistycznych może stwarzać możliwość szybszego rozwoju logistyki niż gospodarki oraz zwiększenia jej roli w ogólnogospodarczym procesie tworzenia wartości”5.
2 E. Gołembska, Nowe zadania logistyki międzynarodowej w globalnej gospodarce, [w:] Gospodarka międzynarodowa − wyzwania i nowe trendy, red. J. Schroeder, Wydawnictwo UE w Poznaniu,
Poznań, 2011, s. 97.
3 Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo PWE, Warszawa 2008, s. 16.
4 Praca traktuje o pełnej krwi i jej składnikach, nie porusza natomiast kwestii innych powszechnie wytwarzanych preparatów krwiopochodnych.
5 P. Blaik, Projektowanie wizji rozwoju logistyki w przyszłości, [w:] E. Gołembska (red.), Logistyka
międzynarodowa w gospodarce światowej, Zeszyty Naukowe nr 157, Wydawnictwo UE w Poznaniu, Poznań
2010, s. 14.
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W odniesieniu do gospodarki krwią mówimy o
systemie, który składa się z wielu subsystemów
funkcjonalnych, takich jak: informowanie → planowanie → organizowanie → kontrola → realizaZnakowanie
cja dostaw krwi. Gospodarowanie zasobami krwi
napotyka szereg problemów realizacyjnych. Aby
Pobór krwi
móc bowiem podać biorcy krew, należy lek najpierw pozyskać od dawcy. Droga, którą pokonuje
krew
od momentu jej pobrania do wykonania
Preparatyka krwi
transfuzji, znajduje się w polu zainteresowań logistyki. Problemy realizacyjne występujące w droSkładowanie
dze to między innymi przepływy materiałowe, preparatyka, składowanie, oznakowanie, dystrybucja,
informacja itp.
Gospodarowanie
zasobami
Wszystkie podmioty w Polsce odpowiedzialne
za pobór krwi funkcjonują w oparciu o obowiązujące zasady tzw. dobrej praktyki wytwarzania
Dystrybucja
(Good Manufacturing Practice, GMP)6, która
swym zakresem obejmuje jakość krwi i jej składSterowanie przepływem
ników, proces przetoczenia, monitoring aparatury i
dóbr materialnych
sprzętu oraz przygotowanie pojemników. Celem
GMP jest organizacja poszczególnych działów, tak
Kompleksowa
informacja
aby przebiegała ona prawidłowo i ściśle według
procedur. Ponadto placówki poboru krwi zobowiąRys. 1. Etapy systemu
zane są do przestrzegania standardowych procedur
gospodarowania krwią
operacyjnych (Standard Operating Procedure,
Źródło: opracowanie własne.
SOP), narzucających sposób postępowania albo
podjęcia działań lub czynności, w szczególności w
związku z pobieraniem próbek krwi i pobieraniem krwi podczas zabiegów
leczniczych, badaniem, dystrybucją oraz przetaczaniem7. Gospodarowanie
krwią jest określone przez regulacje prawne, narzucające zasady organizacyjne
i finansowe.
Współczesne realia wyraźnie wskazują na potrzebę aplikowania metod logistycznych do systemu służby zdrowia, w której brakuje racjonalnego wykorzystania możliwości rozwiązań logistycznych. Celem artykułu jest zatem wskazanie na
sposoby i narzędzia pozwalające na optymalizację działań podejmowanych przez
podmioty odpowiadające za gospodarowanie zasobami krwi.
Kompleksowa
informacja

6 E.

Lachert, Zapewnienie jakości krwi i jej składników we współczesnym krwiodawstwie, „Laboratorium” 2005, nr 4, s. 44.
7 Optimal Blood Use Project. Podręcznik optymalnego wykorzystania krwi. Pomoc dla bezpiecznego, klinicznie skutecznego i wydajnego wykorzystania krwi w Europie, 2010, s. 21.
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3. Miejsce logistyki w strategii podmiotów
zajmujących się krwiodawstwem
Zmienność otoczenia, złożoność procesów zachodzących w gospodarce, nieprzewidywalność występujących trendów czy postępująca globalizacja sprawiają, że
gospodarowanie zasobami stanowi wyzwanie dla wielu instytucji. Coraz częściej
menedżerowie, poszukując drogi uzyskania przewagi konkurencyjnej, sięgają po
narzędzia i metody stosowane w logistyce8. Umiejętność rozpoznania procesów i
czynności logistycznych w organizacji staje się jedną z istotnych kompetencji menedżerskich. W tab. 1 przedstawiono procesy i czynności logistyczne wykonywane w
ramach łańcucha logistycznego dostaw krwi. Wynika z niej, że procesy i czynności
logistyczne w łańcuchu dostaw krwi muszą być ze sobą ściśle skoordynowane, natomiast poszczególne ogniwa łańcucha logistycznego powinny wzajemnie współpracować i wymieniać się informacjami. Nie należy diagnozować jednostkowych czynności logistycznych, lecz zgodnie z zasadą logistyki myśleć całościowo, kompleksowo, umiejętnie planując i diagnozując występujące problemy.
Ze względu na duże zróżnicowanie procesów i czynności logistycznych w
krwiodawstwie polskim ogromnym wyzwaniem jest ich umiejętne koordynowanie.
Zatem ta różnorodność i masowość zadań przemawia za przyjęciem koncepcji logistycznych w działaniu służb krwi. Logistyka ma szansę wspierać organizacyjnie
stosowane rozwiązania medyczne systemu krwiodawstwa w Polsce.
W polskim systemie krwiodawstwa można wyróżnić pięć łańcuchów dostaw, co przedstawia rys. 2. Wyodrębniamy ściśle ograniczoną liczbę występujących łańcuchów dostaw krwi. Najkrótszym łańcuchem dostaw jest sytuacja,
kiedy w szpitalu funkcjonuje oddział terenowy9 i tam mamy zarówno dawcę,
jak i biorcę krwi. Mówimy wówczas o dwóch ogniwach procesu10. Nie ma potrzeby przemieszczania leku poza teren szpitalny. Kolejnym łańcuchem jest
występowanie w nim RCKiK, będącego trzecim ogniwem w procesie logistycznym. Z dłuższym łańcuchem dostaw mamy do czynienia w sytuacji poboru krwi od dawcy w RCKiK, które następnie dostarcza krew do szpitala, gdzie
oczekuje na nią konkretny biorca. Najdłuższy proces logistyczny ma miejsce w
sytuacji poboru leku w ambulansach czy w oddziałach terenowych (OT) lub też
w sytuacji tak zwanych ekip stałych.
Zarządzanie łańcuchami dostaw może być związane z problemami występującymi w każdym z ogniw. Teoretycznie najwięcej problemów z punktu widzenia logistyki może powstawać w najdłuższych łańcuchach.
8 Por. J. Szołtysek, S. Twaróg, Gospodarowanie zasobami krwi jako nowy obszar stosowania
logistyki, „Gospodarka Materiałowa i Logistyka” 2009, nr 7, s. 13.
9 W Polsce w dwóch szpitalach działają odziały terenowe: w Pile i Lesznie.
10 Zawsze w ogniwie logistycznym występuje RCKiK (jako oddział terenowy) – krew może być
przetoczona w OT lub przewieziona do RCKiK.
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Tabela 1. Procesy i czynności logistyczne w łańcuchu dostaw krwi i jej składników
PROCESLOGISTYCZNY
DAWCAKRWI

transport

CZYNNOSCI LOGISTYCZNE
- wybór srodka transportu
- wybór optymalnej trasy

?
opracowanie zamówien
zaopatrzenie

S
Z
P
I
T
A
L

- opracowanie zasadzamawiania
- okreslenie momentupoboru(godzinyprzyjec
dawców, wprzypadkuekipwyjazdowychdni i miejsc)
transport wewnetrzny
- wybór sposobuprzemieszczania
- wybór opakowantransportuzbiorczego
skladowanie
- okreslenie zapotrzebowania na przestrzenmagazynowa
- projektowanie rozmieszczenia zapasówkrwi i jej skladników
RCKiK
- przyjmowanie krwi i jej skladnikówdomagazynu
oraz oddzial terenowy/ pakowanie
- wybór opakowan
ambulans
- oznakowanie opakowan
- wybór i oznakowanie opakowanzbiorczych
zarzadzanie systemem
- zbieranie, przechowywanie i sortowanie informacji
informacyjnym
- analiza danych
- opracowanie procedur kontrolnych
obsluga klienta
- uzgodnienia zakresupotrzebklientówi wymaganwstosunku
dosystemuobslugi klientów
- ustalenie jakosci poziomuobslugi klientów
zwroty, odpadyi reklamacje - gromadzenie i zagospodarowanie odpadówi reklamacji wtym
(logistyka zwrotna)
odpadówniebezpiecznych(krewi jej skladniki oraz sluzace ich
przechowywaniuopakowania)
transport
- wybór srodka transportu
?
- wybór pojemnikówzbiorczych
- wybór optymalnej trasy(wzaleznosci odcharakterudostawy)
skladowanie
- okreslenie zapotrzebowania na przestrzenmagazynowa
- projektowanie rozmieszczenia zapasówkrwi i jej skladników
- przyjmowanie krwi i jej skladnikówdobankukrwi
pakowanie
- wybór opakowan
- oznakowanie opakowan
BANKKRWI
- wybór i oznakowanie opakowanzbiorczych
zarzadzanie systemem
- zbieranie, przechowywanie i sortowanie informacji (planowanie
informacyjnym
operacji, zabiegów)
- analiza danych
- opracowanie procedur kontrolnych
obsluga klienta
- uzgodnienia zakresupotrzebklientówi wymaganwstosunku
dosystemu
- obslugi klientów
- ustalenie jakosci poziomuobslugi klientów
zwroty, odpadyi
- gromadzenie i zagospodarowanie odpadówwtymodpadów
przeterminowane skladniki niebezpiecznych(krewi jej skladniki oraz sluzace ich
krwi (logistyka zwrotna)
przechowywaniuopakowania)
transport wewnetrzny
- wybór sposobuprzemieszczania
?
- wybór opakowantransportuzbiorczego
BIORCAKRWI
obsluga pacjenta
- odpowiednia diagnoza oraz poziomjakosci obslugi pacjenta

Źródło: opracowanie na podstawie: J. Szołtysek, S. Twaróg, Korzyści ze stosowania logistyki w zarządzaniu systemem cywilnego krwiodawstwa w Polsce, „Logistyka” 2010, nr 6, s. 15.
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Rys. 2. Łańcuchy logistyczne w systemie krwiodawstwa w Polsce

Źródło: opracowanie własne.

Pierwsze i najważniejsze ogniwo łańcucha dostaw, którym jest producent krwi,
determinują liczne uwarunkowania dotyczące podjęcia decyzji o oddaniu krwi. Poza częstym brakiem kompleksowej informacji, którą powinien dysponować potencjalny dawca, istnieje wiele przeciwwskazań do oddawania krwi11, są to stan zdro11 J. Sabliński, M. Łętowska (red.), Krwiodawstwo i krwiolecznictwo. Zbiór przepisów, Ministerstwo Zdrowia. Krajowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, Warszawa 2000, s. 13 i n.
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wia czy na przykład miejsce podróży służbowych. Trudny dostęp do punktów poboru, personel, motywacja wewnętrzna, a także zewnętrzna często zniechęcają do
podjęcia decyzji o oddaniu krwi. Zatem struktura i funkcjonowanie łańcuchów dostaw krwi w dużej mierze zależą od uwarunkowań, które mają na nie wpływ.
Krwi nie może zabraknąć, a dane dotyczące jej zapasów na terenie całego kraju
monitorowane są na bieżąco. Stany rezerw przekazywane są do Narodowego Centrum Krwi (NCK). Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa współpracują ze sobą w zakresie zabezpieczenia zapasów krwi i jej składników12. Tym staraniom powinien jednak towarzyszyć regularny wzrost liczby dawców, ponieważ
okresowo występują niedobory krwi. Najdłużej utrzymują się w okresie wakacyjnym, kiedy mamy do czynienia ze zwiększoną liczbą wypadków, a część dawców
przebywa na urlopach. Większe ilości krwi są niezbędne do przeprowadzania wysokospecjalistycznych zabiegów operacyjnych, wykonywanych głównie w dużych
miastach, gdzie znajdują się szpitale kliniczne.
Zarówno w Polsce, jak i w innych krajach13 istnieją problemy z pozyskiwaniem
regularnych dawców, co powoduje zachwianie bezpieczeństwa łańcuchów dostaw
krwi. Aby zwiększyć ich efektywność i skuteczność, proponuje się przyjęcie nowoczesnych technologii z innych sektorów oraz działań logistycznych celem przezwyciężenia występujących problemów.
Przełamanie negatywnego nastawienia i przekonanie Polaków o konieczności
zwiększenia grupy regularnych dawców krwi to priorytety działania służb zajmujących się krwiodawstwem w Polsce. W roku 2010 na terenie naszego kraju działało
21 RCKiK dysponujących 164 oddziałami terenowymi. Przeprowadzono jednocześnie 9612 ekip wyjazdowych. Krew oddało 608 936 osób14, ale wziąwszy pod
uwagę, że w Polsce żyje 38 milionów osób, to wciąż zdecydowanie za mało. Liczba stałych dawców powinna wzrosnąć o 30%15. Prowadzone obserwacje wskazują,
że Polska należy do krajów funkcjonujących na zasadzie: apel-akcja. Społeczeństwo potrafi się zorganizować, jednak szybko zapomina i kiedy opadają emocje,
brakuje konsekwencji.

4. Kierunki rozwoju zastosowań logistyki w krwiodawstwie
System zapewniający identyfikację krwi i jej składników16 określa Dyrektywa
2002/98/EC17. System identyfikuje każdą niepowtarzalną donację18 i rodzaj skład12

Tamże, s. 26.
Por. D.B. Grant, Integration of supply and marketing for a blood service, „Management Research Review” 2010, Vol. 33, No. 2, s. 123-133.
14
Por. A. Rosiek i in., Działalność jednostek organizacyjnych służby krwi w Polsce w 2010 roku,
„Journal of Transfusion Medicine” 2011, t. 4, nr 4, s. 166-177.
15
Tamże.
16
Krew składa się z elementów stałych, czyli krwinek, i części płynnej, czyli osocza. Do komórek krwi zalicza się krwinki czerwone, krwinki białe i płytki krwi.
13
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nika krwi. Międzynarodowy Standard ISBT 12819 określa sposób identyfikacji,
etykietowania krwi i jej składników, a także ludzkich tkanek i narządów. Istotny
jest fakt, że identyfikacja według wspomnianego standardu odbywa się we wszystkich krajach Wspólnoty Europejskiej. Wdrożenie systemu podniosło jakość funkcjonowania służby krwi20. Z kolei Dyrektywy Komisji Europejskiej 2005/61/EC i
2002/98/EC nakładają obowiązek pełnego śledzenia losów krwi i jej składników −
od krwiodawcy do biorcy. Według wytycznych dyrektywy standardowo etykieta na
składnikach krwi podzielona została na cztery kwadraty o równych wymiarach,
w których znajdują się kody paskowe (powinny być umieszczone zawsze w tym
samym miejscu). Rysunek 3 przedstawia wzór etykiety zgodnej ze standardem
ISBT 128. Wielość informacji zawartych na etykiecie oraz skomplikowanie procedur
preparatyki krwi wymuszają zastosowanie rozbudowanego, jednak przejrzystego
systemu znakowania. Krew pozyskana w jednym kraju może być wykorzystana w
innym, np. podczas usuwania skutków tak częstych w obecnych czasach katastrof
czy podczas międzynarodowych misji. Zatem oznaczenia grupy krwi, daty ważności
i rodzaju składnika krwi muszą być zrozumiałe dla personelu medycznego. Dla zagwarantowania bezpieczeństwa i przejrzystości informacji istotna okazała się łatwość
automatycznego odczytania i przetwarzania przez system komputerowy. Celem wyeliminowania pomyłek w placówkach poboru krwi w Polsce stosuje się także odpowiednie kolory korka probówki, według ściśle określonego oznaczenia21.
Ilość krwi w organizmie dorosłego człowieka to około 5-5,5 litra. Krew spełnia
czynności transportowe, dostarcza między innymi do tkanek tlen czy substancje
odżywcze i odprowadza z nich produkty przemiany materii. Pełni również bardzo
istotną funkcję obronną, umożliwiającą wykrywanie czynników szkodliwych, jak
bakterie czy wirusy, i skutecznie im przeciwdziała. Co najistotniejsze, jedyną fabryką krwi jest ludzki organizm − zatem człowiek jest jej producentem.
17

Dyrektywa 2002/98/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 1975 r. ustanawiająca normy jakości i bezpiecznego pobierania, testowania, przetwarzania, przechowywania i dystrybucji krwi ludzkiej oraz składników krwi, zmieniająca dyrektywę 2001/83/WE; dyrektywa nie dotyczy macierzystych komórek.
18
Z łaciny donatio − darowizna.
19
Kod znakowania krwi i jej składników w placówkach publicznej służby krwi zgodny ze standardem ISBT 128, Warszawa 2009, wersja elektroniczna: slownik-isbt-128.pdf.
20
Zalety implementacji standardu ISBT 128 to m.in.: unifikacja nazw składników krwi oraz algorytmów ich produkcji, dostępność na etykiecie do wszystkich istotnych informacji o składniku krwi
i możliwość ich automatycznego odczytania i przetwarzania, niezależnie od używanego języka czy
systemu komputerowego, możliwość automatycznego przetwarzania danych o składnikach krwi
otrzymanych z innych niż macierzysta placówek służby krwi, w tym także z zagranicznych stosujących standard ISBT 128, znaczne ułatwienie w gromadzeniu i przetwarzaniu danych statystycznych
w skali całego kraju.
21
Obowiązują następujące kolory identyfikacyjne: czerwony, szary, fioletowy, niebieski, zielony, żółty i pomarańczowy.
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Rys. 3. Wzór etykiety według ISBT 128

Źródło: http://krwiodawcy.org/znakowanie-krwi.

Na krwinkach czerwonych znajdują się antygeny, które są odpowiedzialne za
grupy krwi w układzie AB0 i układzie Rh22. W układzie AB0 wyróżnia się 4 grupy
krwi: A, B, AB i 0. Na krwinkach czerwonych występuje także antygen D z układu
Rh, określający przynależność do jednej z dwóch grup. W układzie grupowym Rh
wyróżnia się 2 grupy krwi:
– Rh D dodatniej (85% populacji),
– Rh D ujemnej (15% populacji)23.
Jedynym źródłem krwi mogą być ludzie zdrowi24, wykazujący przy tym chęć
niesienia pomocy. Oddając krew, ratuje się zagrożone życie ludzkie. Wartość krwi
doceniana jest zazwyczaj wtedy, gdy ludzie stają w obliczu tragedii swoich bliskich lub gdy sami jej potrzebują. Istnieją ludzie dobrej woli, chcący zrobić coś
22

W układzie Rh jest około 40 antygenów.
Materiały udostępnione przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
24
Krew i jej składniki w placówkach służby krwi pobierane są nie tylko od dawców honorowych. Dawcami mogą być chorzy w sytuacji, kiedy oddają krew dla siebie w procedurze autotransfuzji celem wykonania u nich zabiegu leczniczego. Ponadto mogą być dawcy rodzinni.
23
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bezinteresownie na rzecz innych, zaprzeczając tym samym szerzącemu się poglądowi o coraz większej znieczulicy społecznej i wyłącznej koncentracji na powiększaniu dóbr materialnych.
Problemy w systemie krwiodawstwa to ograniczenia dawców krwi pełnej25:
mężczyźni bowiem mogą ją oddawać nie częściej niż co 8 tygodni (6 razy w roku),
kobiety natomiast co 8 tygodni, ale 4 razy w roku. Należy wskazać, iż honorowym
dawcą krwi jest osoba, która oddała bezpłatnie krew i została zarejestrowana w
jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi.
Krew może oddać każdy, kto ukończył 18. i nie przekroczył 65. roku życia.
Wszystkie najważniejsze dane dotyczące możliwości oddania krwi, jak również
wytyczne, kto dawcą nie może zostać, są dostępne między innymi na stronach Regionalnych Centrów Krwiodawstwa26. Oddawanie krwi jest całkowicie bezpieczne.
Na wszystkich etapach używa się wyłącznie sprzętu jednorazowego użytku. Kontrola jakości w placówkach zajmujących się poborem krwi obejmuje wszystkie
czynności i badania mające na celu upewnienie się, że materiały, surowce, postępowanie i produkt ostateczny spełniają wymagania określone obowiązującymi specyfikacjami i instrukcjami. Konieczne jest wykonywanie kontroli jakości odczynników, materiałów oraz poprawności działania aparatów.
Kontrola warunków przechowywania i transportu to systematyczne sprawdzanie i rejestrowanie temperatury transportu i przechowywania wszystkich składników krwi27. Zatem wytyczne dotyczące kontroli pobieranej krwi i jej preparatów są
bardzo restrykcyjne.
Istotny jest fakt, iż niewielki ubytek krwi organizm jest sam w stanie zregenerować. Natomiast duża utrata krwi stanowi zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia
poszkodowanego. Mamy do czynienia z wielością chorób, które wymagają podania
pacjentowi krwi lub jej składników. Dlatego też istnieje na nią duże zapotrzebowanie. Co minutę w Polsce jest potrzebny litr krwi28. Należy zatem poszukiwać obszarów usprawnień systemu krwiodawstwa celem zoptymalizowania gospodarowania
posiadanymi zasobami. Co istotne, system działa z punktu widzenia wiedzy medycznej
prawidłowo, według opracowanych standardów. Występują jednak trudności funkcjonalne29, związane z działaniami marketingowo-logistycznymi, i w tym zakresie gospodarowanie krwią należy poprawić. Największym problemem w publicznej służbie krwi
jest fakt, iż nie można jej wyprodukować, tylko musi oddać ją człowiek. Ponadto ma
25

Płytki krwi i osocze można oddawać częściej.
Pełny wykaz RCKiK oraz ich oddziałów terenowych znajduje się na przykład na stronie Ministerstwa Zdrowia.
27
Por. Medyczne zasady pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania obowiązujące w jednostkach organizacyjnych publicznej służby krwi, z późniejszymi zmianami, Warszawa
2006, s. 50 i n.
28
Materiały udostępnione przez Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Poznaniu.
29
Por. J. Szołtysek, S. Twaróg, Korzyści..., s. 17.
26
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ona określony okres ważności: koncentrat krwinek czerwonych maksymalnie 42 dni,
płytki krwi maksymalnie 5 dni, osocze świeżo mrożone 3 lata (z osoczem nie ma żadnego problemu ze względu na termin jego przydatności).

5. Podsumowanie
Nieustające zmiany w sferze życia gospodarczego pociągają za sobą konieczność
usprawniania pracy nie tylko przedsiębiorstw, ale również innego typu instytucji.
Coraz częściej ma miejsce uszczegóławianie logistyki i akcentowanie jej nietypowych zastosowań. Dostarczenie krwi we właściwe miejsce, w określonym czasie,
określonej grupy, w odpowiedniej ilości, we właściwym stanie30, odpowiedniemu
biorcy jest koniecznym warunkiem efektywnych działań logistycznych w zarządzaniu strategicznym krwiodawstwem w Polsce. Dostarczenie krwi może zatem
nastręczać wielu problemów realizacyjnych. Problemy te wynikają często z realizacji przepływów materiałowych, z pozyskiwania podstawowego budulca całego
systemu krwiodawstwa w Polsce − krwi; odpowiedniej informacji przekazywanej
beneficjentom, z preparatyką, późniejszym składowaniem pozyskanego materiału,
dystrybucją itp.31
Współcześnie szybka i właściwa informacja stanowi podstawę działalności
efektywnie zarządzanej logistyki w placówkach służby zdrowia. Jest to element generujący korzyści i stanowiący podstawę racjonalnego działania. Przy złożoności
działań i procesów właśnie logistyka ma na celu zoptymalizowanie wszystkich
przepływów i usprawnienie procesów funkcjonowania i podejmowania działań.
Celem artykułu było wskazanie wymiernych korzyści wynikających z zastosowania logistyki w strategicznym zarządzaniu krwiodawstwem, a podjęte rozważania stanowią niewątpliwie interesujący obszar do dalszych badań.
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PROBLEM OF LOGISTICS
IN STRATEGIC MANAGEMENT OF BLOOD DONATION
Summary: The complexity of processes shaping economy, the liability of circumstances
and trends, globalisation, the unpredictability of consumer behaviour, all these factors make
managing institutions extremely difficult and complex. More and more frequently, companies gain a competitive advantage throughout logistic devices. Thus, logistics is regarded as
a key determinant of success which enables companies to reduce the costs and improve their
functioning. Because of it, logistics is being applied for more and more innovative solutions.
The author of the article focuses on a niche field of logistics, which is logistics of blood donation in Poland. The work emphasizes the importance of logistics in the Polish blood donation system. The increase in demand for blood, advance and development in medicine and
civilizational changes, global disasters, peacekeeping missions and terrorist attacks only intensify the importance of undertaking research in this field.
Keywords: logistics management, strategy, supply chain, blood donation.

