Wnioski i petycje
Delegatów Klubu HDK PCK przy KWK „Anna” w Pszowie na Zjazd Rejonowy PCK
w Wodzisławiu Śl.
Zobowiązać nowy zarząd do:
1. Złożenia petycji (poprzez zjazd okręgowy) do ZG PCK o skuteczne domaganie się
w Ministerstwie Zdrowia ułatwienia egzekwowania uprawnień Zasłużonym Honorowym
Dawcom Krwi w zakresie korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług
farmaceutycznych udzielanych w aptekach należnych im na podst . Art. 43.1. i Art. 47.c,1.5. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz.U.2015, poz. 581) bez narażania ZHDK na dodatkowe nieprzyjemności. Proponowanym
jednym z rozwiązań mógłby być centralny nakaz dotyczący wyraźnego, rzucającego się
w oczy wyróżnienia kartotek Zasłużonych HDK oraz zastosowania innych skutecznych
rozwiązań (np. zaznaczenie statusu ZHDK w kodzie karty NFZ), a także określenia w jaki
sposób praktycznie te uprawnienia powinny być realizowane.
Komentarz. Pomimo istniejących wyraźnych przepisów, często nie są one przestrzegane, bądź niewłaściwie
interpretowane. Zasłużeni HDK często muszą domagać się swoich praw, pokonując wiele przeszkód narażając się na
nieprzyjemności, gdy tymczasem ich uprawnienia powinny być zaszczytną promocją honorowego krwiodawstwa.
Nawet jeśli te uprawnienia są teoretycznie respektowane, to w praktyce mają one różne formy – często np. pacjentowi
pozostawia się egzekwowanie tych uprawnień we własnym zakresie.

2. Domagania się od ZG PCK więcej istotnych, przejrzystych informacji na stronie
internetowej PCK, dotyczących funkcjonowania stowarzyszenia, a szczególnie informacji
personalnych o aktualnych władzach i osobach decyzyjnych, a także wszystkich uchwał
Krajowego Zjazdu i Zarządu Głównego.
Komentarz. Członkowie i działacze stowarzyszenia mają prawo na bieżąco znać personalia ludzi, którzy kierują
stowarzyszeniem i podejmują decyzje również ich dotyczace. Obecnie brak takiej informacji na stronie internetowej.
Uchwały też są zamieszczane wybiórczo, gdy tymczasem PCK jako organizacja pożytku publicznego powinna być
jawna i przejrzysta, zaś członkowie stowarzyszenia powinni mieć dostęp do wyszukiwarki tematycznej wszystkich
obowiązujących i nowo podejmowanych uchwał.

3. Wystąpienia do wszystkich ZOZ (NFZ) w rejonie z odpowiednim pismem
przypominającym o obowiązku respektowania uprawnień Zasłużonych HDK oraz że
informacja o powyższych uprawnieniach powinna zostać umieszczona przez
świadczeniodawców w miejscach rejestracji pacjentów, miejscach udzielania świadczeń
podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz w aptekach, a następnie skontrolować
skuteczność pisma z ewentualnym wyciągnięciem odpowiednich konsekwencji.
Komentarz. Krwiodawcy skarżą się, że ich uprawnienia nie są respektowane, bądź nierzadko odbywa się to w sposób
uwłaczający ich godności. W wielu obiektach, mimo takiego nakazu, brak wyraźnej informacji o przysługujących
uprawnieniach. Powinno się też w piśmie zaznaczyć, że to nie uprawnieni powinni egzekwować swoje prawa, ale
powinno się to odbywać bez narażania ich na jakiekolwiek nieprzyjemności. Konsekwencją niezastosowania się do
przepisu powinna być w pierwszej kolejności odpowiednia skarga na daną placówkę do Oddziału NFZ.

4. Zadbania o odpowiedni wizerunek PCK w rejonie, promujący naszą organizację w oczach
władz i mieszkańców, m. in. poprzez odpowiednią prezencję podczas uroczystości, imprez
i zbiórek publicznych. W tym celu odpowiednio wyeksponować sztandar OR PCK, zadbać
o pozyskanie nowych flag i elementów ubioru.
Komentarz. Przeprowadzane przed kilkoma laty zbiórki publiczne czy organizowane imprezy przez jednostki
podstawowe pokazały, że PCK jest jeszcze pozytywnie postrzegane przez społeczeństwo i warto zadbać, by nie
pozostać całkowicie w cieniu innych, młodszych organizacji i by jedynymi widocznymi czerwonokrzyskimi
rekwizytami w rejonie nie były znaki na pojemnikach ze starą odzieżą.

5. Podjęcia działań do skutecznego pozyskiwania dla działalności czerwonokrzyskiej
młodzieży szkolnej, ale również poza szkołami.

Komentarz. Nasza organizacja starzeje się (poza młodymi krwiodawcami w klubach). Warto zastanowić się nad
formami przyciągnięcia młodych ludzi, stworzenia im atrakcyjnych form spędzania czasu, wykreowania młodych
liderów, a przy okazji zaszczepić przywiązanie do naszej organizacji. Pole do popisu zwłaszcza dla opiekunów
szkolnych kół PCK, o których oddanie stowarzyszeniu zarząd szczególnie powinien zabiegać.

6. Poprawienia kontaktu ze szkołami ponadgimnazjalnymi w temacie promowania
i organizowania honorowego krwiodawstwa.
Komentarz. Z różnych przyczyn znacznie spadła liczba i skuteczność akcji krwiodawczych w szkołach naszego
powiatu, którymi się tak szczyciliśmy. Niektóre szkoły całkiem zrezygnowały. Należy podjąć działania, by choć
w pewnym stopniu przywrócić u nas dawną świetność młodzieżowego krwiodawtwa.

7. Uporządkowania niektórych statystyk dotyczących honorowego krwiodawstwa poprzez
przechowywanie dokumentacji w formie elektronicznej dla łatwiejszego odszukiwania
potrzebnych danych, a zarazem przygotowując je już do planowanej ogólnopolskiej bazy
danych „e-krew”.
Komentarz. Rozrastające się na przestrzeni lat dokumentacje i statystyki coraz trudniej odszukać i nad nimi zapanować.
Przeniesienie ich do odpowiednich baz komputerowych mogłoby okazać się bardzo pomocne. Tym bardziej, że
w niedalekiej perspektywie, w ślad za nową Ustawą o krwiodawstwie i krwiolecznictwie wdrażany będzie system
informatyczny e-krew, który będzie obowiązywał również w niektórych działaniach Polskiego Czerwonego Krzyża.
Pomoc w archiwizacji powinny okazać kluby i koła, po dostarczeniu im odpowiednich dotychczasowych spisów.

8. Określenia sposobu finansowania odznaczeń i wyróżnień dla działaczy PCK oraz dla innych
wyróżnianych osób i instytucji zasłużonych dla działalności PCK w rejonie.
Komentarz. Nie jest tajemnicą, ze za niektóre odznaczenia trzeba zapłacić, jak np. odznaki OH PCK, Kryształowe Serca
czy różne medale jubileuszowe, okolicznościowe, itp. Nie można tymi kosztami obciążać wyróżnianego. Nie można też
pomijać wyróżnienia zasłużonego działacza z powodu braku finansów w kole czy oddziele. Podobny problem rodzi się
przy wyróżnieniu koła, klubu czy zasłużonej instytucji zewnętrznej. Może należałoby określić sprawiedliwe limity np.
adekwatne do wnoszonej działalności, składek czy innych przychodów?

