
 ZARZĄDZENIE   NR  98 /2019

Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  Wojewódzkiego

Szpitala  Zespolonego  im.  Jędrzeja  Śniadeckiego  w  Białymstoku

z  dnia   5  listopada  2019 r.

w  sprawie:   powołania  Komitetu  Transfuzjologicznego  w  SP ZOZ  Wojewódzkim  Szpitalu       
Zespolonym  im.  Jędrzeja  Śniadeckiego  w  Białymstoku

Na  podstawie  §  8   rozporządzenia  Ministra  Zdrowia  z  dnia  16  października  2017 r.  w  sprawie  
leczenia  krwią  w  podmiotach  leczniczych  wykonujących  działalność  leczniczą  w  rodzaju  
stacjonarne  i  całodobowe  świadczenia  zdrowotne     (Dz.U.  z  2017 r.  po.  1371)  zarządzam,  co  
następuje:

§  1.

Powołuję  Komitet  Transfuzjologiczny  zwany  dalej  Komitetem  w  następującym  składzie:

1.  Magdalena  Radziszewska   -  przewodniczący,  lekarz  odpowiedzialny  za  gospodarkę  krwią,

2.  Milena  Romanowska,

3.  Sławomir  Gołaszewski,

4.  Monika  Strzyż - Skalij,

5.  Małgorzata  Czarniecka,

6.  Dorota  Szumska  -  sekretarz.

§  2.

Do  zadań  Komitetu  należy  w  szczególności:

1/  dokonywanie  okresowej  oceny  wskazań  do  przetoczenia,  nie  rzadziej  niż  raz  na   6  miesięcy,

2/  analiza  zużycia  krwi  i  jej  składników  oraz  produktów  krwiopochodnych  w  celu  ograniczenia

  niepotrzebnych  przetoczeń  i  nadmiernych  zniszczeń  krwi,  jej  składników,

3/  nadzór  nad  działaniami  związanymi  z  leczeniem  krwią  lub  jej   składnikami  oraz  nadzór  nad

  związaną  z  tym  dokumentacją,

4/  ocena  prawidłowości  postępowania  podczas  przetoczeń  wykonywanych  w  podmiocie

  leczniczym,  nie  rzadziej  niż  raz  na  6  miesięcy ,
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5/  analiza  każdego  niepożądanego  zdarzenia  i  każdej  niepożądanej  reakcji  wraz  z  oceną 

 postępowania,

6/  analiza  raportów  o niepożądanych  zdarzeniach  i  reakcjach,  a  w  szczególności    błędach  i  

wypadkach  związanych  z  przetoczeniem,

7/  opracowanie  wewnętrznych  programów  kształcenia  lekarzy  i  pielęgniarek/położnych  w

  dziedzinie  leczenia  krwią  i  jej   składnikami  nadzór  nad  jego  realizacją,

8/  udział  w  planowaniu  zaopatrzenia  w  krew  i  jej  składniki  oraz  w  rocznej  sprawozdawczości

  dotyczącej  ich  zużycia.

§  3.

Komitet   współpracuje  z  jednostkami  organizacyjnymi    publicznej  służby  krwi,  w  szczególności  z

Regionalnym   Centrum  Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa.

§  4.

Komitet  nie  rzadziej  niż  raz  na  rok    przekazuje  raporty  i  okresowe  sprawozdania   ze  swojej

działalności  Dyrektorowi  Szpitala  i  Dyrektorowi  Regionalnego  Centrum  Krwiodawstwa  i  

Krwiolecznictwa  najpóźniej  do  30  stycznia  każdego  roku,   za  rok  poprzedni.  

§  5.

Specjalistyczny  nadzór  nad  leczeniem  krwią  i  jej  składnikami  ,  sprawuje  Regionalne  Centrum

Krwiodawstwa  i  Krwiolecznictwa  w  Białymstoku.

§  6.

Traci  moc  Zarządzenie  Nr  26/2013  Dyrektora  Samodzielnego  Publicznego  Zakładu  Opieki  
Zdrowotnej  Wojewódzkiego  Szpitala  Zespolonego  im.  Jędrzeja  Śniadeckiego  w  Białymstoku  z  
dnia  12.03.2013 r.  w  sprawie  powołania  w  SP ZOZ  Wojewódzkim  Szpitalu  Zespolonym  im.  
Jędrzeja  Śniadeckiego  w  Białymstoku  Komitetu  Transfuzjologicznego.

§  7.

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania.


