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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/093 – Funkcjonowanie aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Białymstoku 

Kontrolerzy 1. Wojciech Olszewski – doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LBI/72/2017 
z dnia 8 maja 2017 r., 

2. Marek Skorupski – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBI/74/2017 z dnia 11 maja 2017 r.                                      (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku1, ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A, 15-276 
Białystok 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Marek Karp – Dyrektor2                                                                      (dowód: akta kontroli str. 5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W okresie objętym kontrolą Szpital zapewnił prawidłową organizację zaopatrzenia 
w produkty lecznicze jednostek szpitalnych. Natomiast mimo wprowadzenia w Szpitalu 
od września 2015 roku oprogramowania umożliwiającego prowadzenie rozchodów 
z apteczek oddziałowych, nie zapewniono funkcjonowania ewidencji w tym zakresie, 
co pozbawiało Szpital bieżącej informacji na temat stanu tych apteczek.  

W Szpitalu zapewniono kompetentny personel do obsługi Apteki i właściwie zorganizowano 
jego pracę. Obrót lekami regulowały procedury ustalone w Systemie Zapewnienia Jakości 
oraz w Receptariuszu Szpitalnym. Z obrotu wycofywano  leki przeterminowane oraz leki 
niespełniające wymagań jakościowych objęte decyzjami Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego. W szpitalu systematycznie analizowano wydatki na leki oraz 
podejmowano działania w celu ich racjonalizacji. Funkcjonujący w Szpitalu system 
ewidencjonowania leków nie dostarczał jednak pełnej wiedzy o obrocie lekami, gdyż 
nie zawierał bieżących i rzetelnych informacji o stanie leków w apteczkach oddziałowych 
oraz o lekach utylizowanych z powodu niespełniania wymagań jakościowych.  

Stwierdzone nieprawidłowości polegały głównie na: 

– niezapewnieniu przez jedną z lokalizacji Apteki wymogów określonych w przepisach 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych 
wymogów, jakim powinien opowiadać lokal apteki3 w zakresie zapewnienia dwóch 
odrębnych wejść (dla personelu i do dostaw), łatwo zmywalnego stołu do produkcji 
leków jałowych, właściwego stanu pomieszczeń do przechowywania i transportu płynów 
infuzyjnych; 

– niezachowaniu warunków prowadzenia apteki ustalonych w przepisach rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków 
prowadzenia apteki4 dotyczących przechowywania niektórych produktów leczniczych 
(płyny infuzyjne i wyroby medyczne) nie były przechowywane na niezmywalnych 
paletach oraz wbrew ww. wymogom  opakowania zbiorcze dotykały ścian); 

– niezapewnieniu wymaganej postanowieniami ww. rozporządzenia z 18 października 
2002 r. ewidencji utylizacji leków niespełniających wymagań jakościowych, która 
dokonywana była na poziomie jednostek Szpitala, z pominięciem Apteki. 

                                                      
1  W dalszej treści USK. 
2 Od 23 września 2016 r. Poprzednio Dyrektorem Szpitala był Bogusław Poniatowski. 
3  Dz. U. Nr 171 poz. 1395. 
4  Dz. U. Nr 187 poz. 1565. 
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III. Wyniki kontroli 

1. Organizacja pracy apteki szpitalnej i realizacji zadań związanych z jej 
prowadzeniem 

1.1. W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2015 - 2017 Apteka Szpitalna (dalej „Apteka”) 
przy ul. Waszyngtona 15A (dalej „siedzibie głównej”) funkcjonowała w  USK na podstawie 
zgody Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego z dnia 24 marca 2003 r.5 
Apteka działała w tym okresie w trzech lokalizacjach: przy ul. Waszyngtona 15A (dalej 
„siedziba główna”) – zaopatrująca Oddziały przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 24A 
(39 apteczek oddziałowych wg stanu na koniec kwietnia 2017 roku), przy ul. Żurawiej 14 
(dalej „Apteka pomocnicza”) – zaopatrująca Oddziały przy ul. Żurawiej 14 (12 apteczek 
oddziałowych wg stanu na koniec kwietnia 2017 roku), przy ul. Warszawskiej 18 – 
funkcjonująca do końca 2015 roku.                                       (dowód: akta kontroli str. 83, 84) 

1.2. Wg regulaminu organizacyjnego Szpitala zadania Apteki obejmowały m.in: 

- zaopatrywanie Szpitala w leki gotowe, leki recepturowe, materiały szewne i opatrunkowe 
oraz wytwarzanie płynów infuzyjnych, 

- sporządzanie leków recepturowych i wytwarzanie leków gotowych będących 
preparatami galenowymi, płynów infuzyjnych, leków złożonych, 

- wykonywanie worków żywieniowych w warunkach aseptycznych, 

- wykonywanie dawek dobowych leków cytostatycznych, 

- sprawdzanie jakości i tożsamości leków gotowych i recepturowych, 

- prowadzenie działalności w zakresie informacji o lekach na potrzeby pracowników 
medycznych Szpitala, 

- udziału w racjonalizacji farmakoterapii stosowanej w Szpitalu, 

- udziału w kształceniu i podnoszeniu kwalifikacji farmaceutów i innych pracowników 
medycznych, 

- rozliczaniu programów terapeutycznych i chemioterapii w ramach umów z NFZ, 
prowadzeniu sprawozdawczości oraz rozliczeń finansowo-księgowych wydań i zakupów 
leków. 

Powyższe regulacje nie obejmowały udziału Apteki w monitorowaniu działań niepożądanych 
leków - zadania określonego w art. 86 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne6 (zwana dalej „upf”), co szerzej omówiono w części wystąpienia 
pokontrolnego dotyczącego ustalonych nieprawidłowości. 

                                                                                    (Dowód: akta kontroli str. 73-82) 

Szpital nie korzystał z usług farmaceutycznych realizowanych na jego rzecz przez inne 
podmioty, ani też nie realizował usług farmaceutycznych na rzecz innego Szpitala. 

                                                                        (Dowód: akta kontroli str. 42-44, 123-134) 

1.3. Na koniec lat 2015 - 2016 w Aptece USK było zatrudnionych odpowiednio 22 i 21 
farmaceutów i techników farmaceutycznych, w tym: odpowiednio 6 i 5 farmaceutów 
(4 w Aptece przy ul. Waszyngtona 15A oraz dwóch i jeden w Aptece pomocniczej przy 
ul. Żurawiej 14) i 16 techników farmaceutycznych (12 w Aptece przy ul. Waszyngtona 15A 
i 4 w Aptece pomocniczej przy ul. Żurawiej 14). Wszyscy farmaceuci i technicy 
farmaceutyczni posiadali wymagane kwalifikacje. Kierownikiem Apteki od 1.09.1997 roku 
była Pani B.M. która od 1995 roku posiadała specjalizację z zakresu farmacji aptecznej 
(w 2009 roku uzyskała również specjalizację z zakresu farmacji szpitalnej), a w chwili jej 
zatrudnienia w USK posiadała wymagany staż pracy w aptece. W Aptece wyznaczony był 
również zastępca - Pani A.T. zatrudniona od 1.09.1997 roku, posiadająca specjalizację 
z zakresu farmacji szpitalnej w momencie zatrudnienia, a od 2009 roku również 

                                                      
5  Zgoda nr 1/2003 PWIF-ASZ/1/03 zmieniona decyzją znak FAPO.B.8540.1.5.2013 z dnia 13 marca 2013 r. 

w związku z przejęciem przez USK dwóch szpitali  zlokalizowanych przy ul. Warszawskiej 18 oraz 
Żurawiej 14. 

6  Dz. U. z 2016 r. poz. 2142 ze zm. 
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specjalizację z zakresu farmacji szpitalnej. Wszyscy farmaceuci i technicy farmaceutyczni 
byli zatrudnieni na umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Apteka była czynna 
od 7.30 do 15.05.  
Liczba łóżek przypadających na jednego farmaceutę lub technika farmaceutycznego 
wynosiła od 48,8 w 2015 roku do 48,3 w 2016 roku w Aptece siedziby głównej 
i odpowiednio od 55 do 66 w Aptece pomocniczej. W przeliczeniu na samych farmaceutów 
było to odpowiednio: 195,3 i 193,3 w Aptece siedziby głównej oraz 165 i 330 w Aptece 
pomocniczej.                                                (dowód: akta kontroli str. 85-92, 93-96, 103-107) 

W akta osobowych farmaceutów Apteki brak jest informacji o realizacji przez nich 
obowiązku podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez uczestnictwo w ciągłym szkoleniu 
o którym mowa w art. 107 zf upf. Farmaceuci zatrudnieni w Szpitalu w trakcie kontroli 
okazali ostatnie aktualne zaliczenia szkolenia ciągłego przez Okręgową Radę Aptekarską 
w Białymstoku, z których wynika, że uzyskali wymagane 100 punktów edukacyjnych. 
                                                                                            (dowód: akta kontroli str. 103-107) 

Apteka prowadziła systematyczne szkolenia wszystkich farmaceutów i techników 
farmaceutycznych dotyczące nowych leków i terapii. W latach 2015 - 2016 były 
siedmiogodzinne szkolenia w ciągu roku.                           (dowód: akta kontroli str. 108-110) 

W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono następujące nieprawidłowości 
w zakresie organizacji pracy apteki szpitalnej: 

Aptece ani jej pracownikom nie przypisano realizacji zadania określonego w art. 86 ust. 3 
pkt 7 upf  dotyczącego udziału Apteki w monitorowaniu działań niepożądanych leków – 
nie zawarto żadnych uregulowań w tym zakresie - ani w regulaminie organizacyjnym 
Szpitala ani w zakresach obowiązków pracowników Apteki. Jedyną regulacją dotyczącą 
tego zagadnienia był wzór formularza zgłoszenia niepożądanego działania produktu 
leczniczego kierowanego do Wydziału Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów 
Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów 
Biobójczych zawarty w Receptariuszu Szpitalnym. Z treści tego formularza nie wynikała 
konieczność jego konsultacji z pracownikami Apteki. 
                                                                     (dowód: akta kontroli str. 73-82, 93-96 i 169-188) 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że regulamin organizacyjny i inne wewnętrzne regulacje USK są 
prawem wewnętrznym, które może jedynie precyzować procedury i zasady postępowania 
wynikające z przepisów prawa powszechnie obowiązującego. (…) Zadania Apteki Szpitalnej 
określa ustawa i akta wykonawcze do niej, to apteka jest uprawniona i zobowiązana do ich 
realizacji niezależnie od prawa wewnętrznego USK.         (dowód: akta kontroli str. 241-244) 

Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. 
o działalności leczniczej7 w obowiązującym regulaminie organizacyjnym Szpitala winny być 
przypisane zadnia jego jednostek w tym zadania apteki szpitalnej. 

W Szpitalu zapewniono wykwalifikowaną kadrę do prowadzenia Apteki W dokumentach 
dotyczących organizacji pracy Szpitala nie zawarto jednak pełnego katalogu zadań apteki, 
pomijając wymóg udziału Apteki w monitorowaniu działań niepożądanych leków. 

2. Prawidłowość zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów w zakresie 
farmakoterapii 

2.1. Zlokalizowana w budynku głównym Szpitala Apteka (przy ul. Waszyngtona 15A), 
stosownie do wymogów § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 30 września 
2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki8 
(dalej „rozporządzenie ws. wymogów dla lokalu apteki”), posiadała dwa wejścia. 
Pomieszczenia wykorzystywane do przygotowywania leków oraz przechowywania 
produktów leczniczych i wyrobów medycznych były suche i utrzymane w czystości. 
Posiadały urządzenia wentylacyjne i eliminujące nadmierne nasłonecznienie oraz 
wyposażenie określone w § 8 ust. 1 i § 9 ust. 1 i 2 wyżej powołanego rozporządzenia, w tym 

                                                      
7  Dz. U. z 2016 r. poz. 1638 ze zm. 
8  Dz. U. Nr. 171, poz. 1395. 
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między innymi zamykane szafy ekspedycyjne (poza izbą ekspedycyjną, co opisano szerzej 
w części „Ustalone nieprawidłowości” niniejszego części wystąpienia pokontrolnego), szafy 
magazynowe i regały (część niezamykana), szafę metalową do przechowywania środków 
odurzających i substancji psychotropowych, lodówki z urządzeniami do pomiaru 
temperatury, loże recepturowe kryte tworzywem łatwo zmywalnym (w tym do sporządzania 
leków w warunkach aseptycznych), odpornym na chemikalia, digestorium, sterylizatornię, 
wagi wielozakresowe, stoły ekspedycyjne i laboratoryjne, stację uzdatniania wody, 
aparaturę służącą do przygotowywania leków do żywienia pozajelitowego, aparaturę 
do przygotowywania leków cytostatycznych i do wytwarzania płynów infuzyjnych. 

W przypadku Apteki pomocniczej (przy ul. Żurawiej) nie zapewniono dwóch odrębnych 
wejść, wymaganych szaf w izbie ekspedycyjnej, stołu łatwo zmywalnego w pomieszczeniu 
do przygotowywania leku jałowego, ścieżka transportowa do dwóch magazynów płynów 
infuzyjnych w piwnicy, jak i te magazyny miały uszkodzone powłoki ścian, również oba te 
magazyny, jak i pomieszczenie zmywalni miały otwarte okna niezabezpieczone przed 
dostępem owadów, co opisano szerzej w sekcji „Ustalone nieprawidłowości” tej części 
wystąpienia pokontrolnego. 

W obu lokalizacjach Apteki leki gotowe do stosowania wewnętrznego, leki gotowe 
do stosowania zewnętrznego, środki odurzające, substancje psychotropowe i środki bardzo 
silnie działające przechowywano oddzielnie. Przy czym w przypadku Apteki pomocniczej, 
miejsce przechowywania klucza do szafy ze środkami odurzającymi i substancjami 
psychotropowymi, nie było zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych, 
co opisano szerzej w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”. Z naruszeniem wymagań 
określonych w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 października 2002 r. 
w sprawie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki9, (dalej „rozporządzenie 
z 18.10.2002 r.”) – na drewnianych paletach i podłodze oraz zetknięte ze ścianami 
w obu lokalizacjach Apteki przechowywana była część produktów leczniczych, co szerzej 
opisano w sekcji „Ustalone nieprawidłowości” tej części wystąpienia pokontrolnego.  
                                                           (dowód: akta kontroli str. 6-11, 15-25, 42-62, 123-134) 

W dniach oględzin prowadzonych w Aptekach, leki niespełniające wymogów jakościowych 
znajdowały się tylko w Aptece pomocniczej. Leki te były prawidłowo zabezpieczone - 
umieszczone w zamykanej na klucz szafie i oznaczone jako leki do utylizacji (co omówiono 
szerzej w pkt. 2.4. tej części wystąpienia pokontrolnego). 

Przechowywanie produktów leczniczych poza Apteką, sprawdzono na przykładzie trzech 
Oddziałów – Kliniki Hematologii, Kliniki Ortopedii i Traumatologii oraz Kliniki Dermatologii 
i Wenerologii. Przeprowadzone oględziny wykazały, że: 

− we wszystkich klinikach produkty lecznicze były przechowywane w pomieszczeniach 
do tego przeznaczonych, utrzymanych w czystości i suchych, przy czym w przypadku 
Kliniki Ortopedii i Traumatologii cześć opakowań zbiorczych płynów infuzyjnych 
i wyrobów medycznych dotykała bezpośrednio ścian, co szerzej opisano w sekcji 
„Ustalone nieprawidłowości” niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 

− produkty lecznicze znajdowały się w szafkach i lodówkach, prawidłowo zabezpieczone 
przed działaniem promieni słonecznych, zabrudzeniem, zakurzeniem lub zniszczeniem, 

− posiadały opakowania umożliwiające identyfikację w zakresie nazwy serii i daty 
ważności, 

− leki gotowe do stosowania wewnętrznego i zewnętrznego oraz środki odurzające 
i psychotropowe przechowywano oddzielnie, poza jednymi przypadkiem stwierdzonym 
w Klinice Hematologii, co opisano szerzej w sekcji „Ustalone nieprawidłowości” 
niniejszego wystąpienia pokontrolnego, 

− kontrolowano temperaturę leków przechowywanych w lodówkach. 

W kontrolowanych klinikach nie stwierdzono produktów leczniczych niespełniających 
wymogów jakościowych (poza Kliniką Ortopedii i Traumatologii - co szerzej opisano w sekcji 
„Ustalone nieprawidłowości”), wycofanych z obrotu oraz darmowych próbek leków. Leki 

                                                      
9  Dz.U. Nr 187 poz.1565.  
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własne pacjentów były przechowywana tylko w jednej z trzech Klinik, co szerzej omówiono 
w pkt. 2.3. tej części wystąpienia pokontrolnego. 

(dowód: akta kontroli str. 63-67, 68-72, 135-141) 

We wszystkich objętych oględzinami Klinikach dostępne były zestawy przeciwwstrząsowe. 
Adrenalinę do tych zestawów w dwóch z trzech objętych oględzinami Klinik - 
przechowywano w lodówkach (znajdujących się w niewielkiej odległości od miejsc 
przechowywania tych zestawów), a w jednej w zestawie z adnotacją o dacie wyjęcia leku 
z lodówki. Z zapytania Kierownik Apteki do wszystkich oddziałów obsługiwanych przez 
Aptekę główną wynika, że adrenalinę z zestawów przeciwwstrząsowych przechowywano 
w lodówkach (w 18 z 30 oddziałów) lub w zestawach z podaniem daty wyjęcia z lodówki 
(w 12 z 30 oddziałów). W przypadku adrenaliny w zestawach pielęgniarki oddziałowe 
wyjaśniały, że adrenalina ta jest zużywana na bieżąco i uzupełniana. 
                                                      (dowód: akta kontroli str.63-67, 68-72, 135-141 i 355-373) 

2.2. Ewidencję leków prowadzono do 6.08.2015 r. w programie SolMed Asseco Poland 
S.A., zaś od 6.08.2015 r. do czasu kontroli NIK – w programie CGM CliniNet moduł Apteka 
w przypadku siedziby głównej Apteki. W Aptece pomocniczej ewidencję leków prowadzono 
do 1.09.2015 r. w programie InfoMedica Asseco Poland S.A., zaś od 1.09.2015 r. 
w ww. Programie CGM CliniNet. W poprzednio wykorzystywanych programach 
nie funkcjonowały apteczki oddziałowe (w przypadku programu SolMed nie było takiej 
możliwości, zaś w przypadku InfoMedica możliwość prowadzenia apteczek oddziałowych 
nie była wykorzystywana). W wykorzystywanym od 2015 roku programie CGM CliniNet 
zostały założone apteczki oddziałowe.    
Na dzień rozpoczęcia kontroli Apteka prowadziła przyjmowanie produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych oraz ich wydawanie na apteczki oddziałowe w całości w systemie 
elektronicznym, przy czym w zależności od formy zamówienia składanego przez apteczki 
oddziałowe (zamówienie w systemie informatycznym lub w wersji papierowej za pomocą 
receptariusza) ich wydanie, wg wyjaśnień kierownik Apteki, miało inny skutek. W przypadku 
zamówień w systemie następowało przesunięcie stanu magazynowego z Apteki na aptekę 
oddziałową, natomiast w przypadku zleceń papierowych tworzone w systemie dokumenty 
wydania na oddział produktów leczniczych i wyrobów medycznych były przypisane 
do dokumentów wydania i nie powiększały automatycznie stanu magazynowego apteczek 
oddziałowych w sposób pozwalający na szybką identyfikację produktów leczniczych – 
m.in. serii, daty ważności. Ponadto żadna z klinik/oddziałów nie ewidencjonowała 
wszystkich rozchodów produktów leczniczych i wyrobów medycznych na pacjenta. 
Wg wyjaśnień kierownik Apteki rozchody leków na pacjenta  prowadziła jedna z ogółu 51 
apteczek oddziałowych, przy czym w jej przypadku występował problem 
z odzwierciedleniem w systemie rozchodu gotowych leków niepodzielnych (np. maści, 
aerozoli), leków recepturowych i niektórych wyrobów medycznych (np. opatrunków). 
Zagadnienie omówiono w dalszej części wystąpienia pokontrolnego w sekcji „Ustalone 
nieprawidłowości”.                                               (dowód: akta kontroli str. 111-115, 116-118) 

Z oględzin przeprowadzonych w obu lokalizacjach Apteki wynika, że ilość, numery serii 
i daty ważności pięciu wybranych leków przechowywanych w magazynach Apteki były 
zgodne ze stanem wynikającym z prowadzonej ewidencji produktów leczniczych.  
Natomiast porównanie pięciu produktów leczniczych znajdujących się w objętych 
oględzinami trzech Klinkach z ewidencją wydania tych produktów z Apteki wykazało, 
że we wszystkich Klinikach wystąpiły rozbieżności, co do serii i daty ważności od jednego 
do dwóch leków w poszczególnych Klinikach. Zagadnienie to opisano szczegółowo w sekcji 
„Ustalone nieprawidłowości”. 
                       (dowód: akta kontroli str. 6-11, 15-25, 42-62, 63-67, 68-72, 123-134, 135-141) 

W dniu 21.03.2017 r. została wszczęta procedura o udzielenie zamówienia publicznego 
na dostawę, instalację i wdrożenie automatycznej dystrybucji leków wraz z adaptacją 
pomieszczeń Apteki (system UNIT-DOSE). Otwarcie ofert nastąpiło 25.05.2017 r. i trwa 
procedura uzupełnień i wyjaśnień treści złożonych ofert. Przewidywany termin podpisania 
umowy to 10.07.2017 r. z 12 miesięcznym terminem realizacji. 
                                                                                            (dowód: akta kontroli str. 241-244) 



 

7 

2.3. W Szpitalu zostały uregulowane zasady przechowywania leków własnych pacjentów. 
Dopuszczały one możliwość przyjmowania leków pacjentów pod warunkiem odnotowania 
tego faktu przez lekarza w dokumentacji medycznej w obszarze danych z wywiadu. Leki te 
powinny zostać pobrane do depozytu, a dawkowanie tych leków powinno być 
odzwierciedlone w karcie zleceń. Leki takie powinny zostać oznakowane w sposób 
umożliwiający identyfikację chorego i przekazane personelowi pielęgniarskiemu. 
Zaznaczono też, aby upewnić się, co do warunków przechowywania leków przed 
przyjęciem ich od pacjenta, szczególnie w przypadku leków wymagających przechowywania 
w chłodzie i w przypadku wątpliwości przewidziano możliwość pobrania oświadczenia 
od pacjenta w tej sprawie i zamieszczeniu go w dokumentacji medycznej. 

Ustalenia kontroli wskazują, że w Szpitalu stosowano powyższe rozwiązanie dotyczące 
leków własnych pacjenta. Przyjmowano leki od pacjentów i uwzględniano ich dawkowanie 
w indywidualnych kartach zleceń lekarskich, co stwierdzono w wyniku oględzin jednej 
z trzech Kliniki Szpitala – w Klinice Dermatologii i Wenerologii przy ul. Żurawiej 14. Leki 
własne pacjentów były oznaczone na opakowaniach imieniem i nazwiskiem pacjenta i były 
przechowywane na oddzielnej półce w zamykanej na klucz szafce w dyżurce 
pielęgniarskiej. W pozostałych dwóch Klinikach poddanych oględzinom (Hematologii oraz 
Ortopedii i Traumatologii) oraz obu lokalizacjach Apteki nie stwierdzono przechowywania 
leków własnych pacjentów. 

(dowód: akta kontroli str. 42-62, 63-67, 68-72, 119-120, 123-134, 135-141) 

2.4. W Szpitalu uregulowano zasady obrotu lekami wydanymi z Apteki szpitalnej. 
Zasadnicze regulacje zostały zawarte w Systemie Zarządzania Jakością10 funkcjonującym 
w Szpitalu od 2007 roku oraz Receptariuszu Szpitalnym z 2011 roku. 

W Systemie Zarządzania Jakością określono procedury i procesy dotyczące gospodarki 
lekami, powiązane z zakupami i gospodarką magazynową i zasadami segregacji 
i gromadzenia odpadów oraz Receptariuszem Szpitalnym, książką narkotyczną, instrukcją 
emisji, przyjmowania, obiegu, kontroli i przechowywania dowodów księgowych i instrukcją 
inwentaryzacyjną. W procedurach tych określono osoby odpowiedzialne wykonujące 
działania związane z gospodarowaniem lekami i materiałami opatrunkowymi (kierowników 
jednostek medycznych, kierownika Apteki, lekarzy, pielęgniarek oddziałowych i pielęgniarek 
odcinkowych). System Zarządzania Jakością obejmował opisy postępowań w zakresie: 
zakupu leków i materiałów medycznych, zamawiania leków i materiałów medycznych 
do Apteki, zamawiania leków i materiałów opatrunkowych do jednostek medycznych, 
wydawania leków i materiałów medycznych do jednostek szpitala, zasad podawania leków, 
przechowywania i zabezpieczania leków oraz materiałów opatrunkowych, kontroli 
nad gospodarką lekową – inwentaryzacji leków, kontroli ważności leków, postępowania 
z przeterminowanymi produktami leczniczymi, postępowania z lekami otwartymi, którym 
upłynął termin przydatności. Załącznikami do procedury „Gospodarka lekami” były: 
formularz zamówienia leków (receptariusz), wniosek na zakupienie leku nieujętego 
w Receptariuszu Szpitalnym, formularz zamawiania antybiotyku, zapotrzebowanie 
na sprowadzenie z zagranicy produktu leczniczego nieposiadającego pozwolenia 
na dopuszczenie do obrotu, niezbędnego dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta, zeszyt 
kontroli apteczki oddziałowej, zeszyt apteczek oddziałowych, protokół przekazania 
przeterminowanego leku, wyrobu medycznego do Apteki, protokół przekazania 
niewykorzystanego leku, wyrobu medycznego do Apteki, protokół przekazania produktu 
leczniczego – wyrobu medycznego do utylizacji. Z procedurą związane były wykazy leków 
silnie działających oraz leków psychotropowych, zalecane terminy ważności leków 
recepturowych oraz instrukcja kontrolowania temperatury w lodówkach na leki 
i termometrów lodówkowych. 

W procedurze m.in.: określono osoby odpowiedzialne jak i zasady postępowania 
ze środkami narkotycznymi i substancjami psychotropowymi, przewidziano możliwość 
zwrotu do Apteki leków niewykorzystanych, prowadzenie przez Aptekę elektronicznej 

                                                      
10 W związku z wygaśnięciem certyfikacji Systemu Zarządzania Jakością Dyrektor Szpitala zobowiązał 

pracowników Szpitala oraz inne osoby realizujące na rzecz Szpitala świadczenia na podstawie innych umów 
niż umowy o pracę, do przestrzegania procedur, instrukcji i standardów i innych związanych z zarządzaniem 
jakością – Zarządzenie Nr 45/2017 z 28.02.2017 r. 
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ewidencji wydanych leków i środków opatrunkowych, przewidziano inwentaryzację leków 
w Aptece i apteczkach oddziałowych, kwartalne kontrole ważności leków w apteczkach 
oddziałowych przez pracowników Apteki. 
W Receptariuszu Szpitalnym oprócz wykazu leków przyjętych do stosowania określono: 
podział leków wg dostępności (z podziałem na leki płatne i bezpłatne, w tym próbki lekarskie 
i dary), zasady wprowadzania i skreślania leków w Receptariuszu, monitorowanie 
bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych, procedurę zamawiania leków 
nieujętych w Receptariuszu, procedurę przyjęcia leku w formie darowizny, procedurę 
przyjęcia bezpłatnej próbki lekarskiej oraz procedurę zamawiania leków 
niezarejestrowanych w Polsce.            (dowód: akta kontroli str. 142-165, 166-168, 169-188) 

Ewidencjonowanie leków w systemie elektronicznym omówiono w pkt. 2.2. niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. 

2.5. Zgodnie z obowiązującymi procedurami leki dla których upłynął termin ważności 
powinny zostać przekazane z apteczek oddziałowych do Apteki do 10-go każdego 
miesiąca, ze sporządzonym na tę okoliczność protokołem przekazania leku do Apteki. 
Procedura ta uwzględniała również zasady postępowania z przeterminowanymi lekami 
psychotropowymi i narkotycznymi, w tym zawiadomienie Wojewódzkiego Inspektora 
Farmaceutycznego. Zgodnie z procedurą, utylizacja tych leków powinna być dokonywana 
przez Aptekę ze sporządzeniem na tę okoliczność protokółem wg wzoru zamieszczonego 
w załączniku do rozporządzenie z 18.10.2002 r.). 

W okresie objętym kontrolą, tj. w latach 2015 - 2017, Apteka dokonała trzykrotnie utylizacji 
leków: 

1. 17.02.2015 r. zutylizowano łącznie 15 produktów leczniczych (objętych protokołem 
z 13.02.2015 r. - sporządzonym wg wzoru do rozporządzenia z 18.10.2002 r.). Były to 
leki cytostatyczne i komponenty do ich wytarzania, które straciły właściwości użytkowe 
w związku z awarią lodówki z tymi lekami w pracowni leku cytostatycznego Apteki 
(w wyniku ich zamrożenia 16.11.2014 r.). Awaria wystąpiła poza godzinami pracy Apteki. 
Łączna wartość zutylizowanych leków wyniosła 115,8 tys. zł. 

                                                                                            (dowód: akta kontroli str. 192-199) 

2. 16.07.2015 r. zutylizowano 4 ampułki surowicy i szczepionki na jad żmij o łącznej 
wartości 3,5 tys. zł (objęte protokołem z 15.07.2015 r. – sporządzonym wg wzoru 
do rozporządzenia z 18.10.2002 r.). Przyczyną utylizacji było przeterminowanie tych 
produktów leczniczych z uwagi brak zapotrzebowania z oddziałów.  

                                                                     (dowód: akta kontroli str. 200-202, 203-204, 529) 

3. 30.09.2016 r. zutylizowano środki odurzające i substancje psychotropowe 
(nie określając ich wartości), które uległy przeterminowaniu (zostały zwrócone do obu 
lokalizacji Apteki przez oddziały w okresie od września 2012 roku do marca 2016 roku). 
Środki te ujęto w protokołach z czynności zabezpieczających produkty lecznicze 
zawierające w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub 
prekursory narkotykowe kategorii 1, opracowanych w dniach 5.09.2016 r. 
i 16.09.2016 r.). Nie sporządzono jednak protokołu przekazania tych środków 
do utylizacji wg wzoru określonego w § 10 ust. 3 rozporządzenia z 18.10.2002 r., 
co omówiono w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”, tej części niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego.                                                              (dowód: akta kontroli str. 221-238) 

Dokumentacja z powyższych utylizacji pozwalała na identyfikację poszczególnych leków 
które zostały zutylizowane. 

W wyniku oględzin ustalono, że w Aptece pomocniczej (5.06.2017 r.) znajdowały się 
produkty lecznicze przeznaczone do utylizacji (w zamykanej na klucz szafce oznaczonej 
jako leki do utylizacji). Dotyczyło to łącznie 6 leków (od jednego do 64 opakowań), w tym 
5 przekazanych z jednostek Szpitala od 20.06.2016 roku do 1.06.2017 r. roku oraz leku 
z Apteki którego ważność upłynęła 28.02.2017 r. Przeterminowane leki przekazane 
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do Apteki przez jednostki Szpitala były lekami specjalistycznymi, związanymi ze specyfiką 
poszczególnych oddziałów.11  
                       (dowód: akta kontroli str. 6-11, 15-25, 42-62, 63-67, 68-72, 123-134, 135-141) 

Zasady postępowania z lekami otwartymi (zaczętymi), zaczętymi we flakonach i ampułkach, 
tabletkami/kapsułkami w zaczętych blistrach, uszkodzonych i odpadami po lekach 
cytostatycznych i cytotoksycznych zostały uregulowane w obowiązujących w Szpitalu 
procedurach opisanych w Systemie Zarządzania Jakością („Gospodarka lekami” oraz 
„Zasady segregacji i gromadzenia odpadów”). W świetle tych regulacji nie przewidywano 
zwrotu tego rodzaju produktów leczniczych do Apteki, ani sporządzania z ich utylizacji 
protokołu wg wzoru zamieszczonego w załączniku do ww. rozporządzenia z 18.10.2002 r. 
Tego rodzaju produkty lecznicze były traktowane jako odpady i należało je umieszczać 
w workach na medyczne opady niebezpieczne (kolor czerwony), a w przypadku leków 
cytostatycznych i cytotoksycznych workach koloru żółtego, wraz innymi odpadami 
niebezpiecznymi takimi m.in. jak sprzęt jednorazowego użytku, zużyte materiały 
opatrunkowe. Co dalej omówiono w sekcji „Ustalone nieprawidłowości”.      
                                                             (dowód: akta kontroli str. 142-165, 166-168, 205-206) 

2.6. W Szpitalu nie określono procedur działań w przypadku decyzji służb inspekcji 
farmaceutycznej o wycofaniu lub wstrzymaniu produktów leczniczych w obrocie. 
Z dokumentacji znajdującej się w obu lokalizacjach Apteki, dotyczących postępowania 
w przypadku decyzji Głównego Inspektora Farmaceutycznego (dalej „GIF”) wynika, 
że w przypadku otrzymania takiej decyzji Apteka sprawdzała, czy produkty lecznicze 
o wskazanych w decyzjach seriach trafiły do Szpitala. W przypadku stwierdzenia takiego 
przypadku kierowano pisma do wszystkich klinik i oddziałów (niezależnie czy dana seria 
produktu medycznego wg ewidencji została do danej apteczki oddziałowej przekazana), 
a kliniki i oddziały zwracały do Apteki produkty lecznicze o wskazanych w decyzjach 
seriach. 
Kierownik Apteki wyjaśniła, że oprócz kopii decyzji GIF przekazywanych do poszczególnych 
klinik i oddziałów, każdorazowo wcześniej, z chwilą otrzymania decyzji GIF, informowano 
telefonicznie pielęgniarki oddziałowe odpowiedzialne za prowadzenie apteczek 
oddziałowych.                                    (dowód akta kontroli str. 42-62, 123-134, 250-257, 539) 

W okresie objętym kontrolą Apteka w siedzibie głównej 10-krotnie wyłączyła produkty 
lecznicze z obrotu w wyniku otrzymania decyzji GIF. Czas zwrotu tych produktów 
z apteczek oddziałowych do Apteki wynosił maksymalnie 5 dni od daty decyzji GIF 
o wstrzymaniu lub wycofaniu produktu leczniczego (co wynikało z dwóch dni świąt w tym 
czasie), z tego w siedmiu przypadkach czas zwrotu nastąpił tego samego dnia lub dnia 
następnego. W przypadku Apteki pomocniczej były to cztery zwroty maksymalnie w ciągu 
4 dni, w tym w dwóch przypadkach nastąpiło to dnia następnego od daty decyzji GIF. 
W przypadku wycofania produktów leczniczych sporządzano „Raport o podjętych 
działaniach w sprawie wycofania z obrotu produktu leczniczego”, w których odnotowywano 
m.in. wielkość zakupu oraz stan magazynowy na dzień otrzymania decyzji. Do dnia 
rozpoczęcia niniejszej kontroli wycofane ww. decyzjami produkty lecznicze zostały 
zwrócone do dostawców. W wyniku oględzin w obu lokalizacjach apteki oraz trzech 
apteczkach oddziałowych nie stwierdzono produktów leczniczych objętych ww. decyzjami 
o wycofaniu lub wstrzymaniu w obrocie produktu leczniczego. 
                                                                                            (dowód: akta kontroli str. 245-249) 

2.7. Zasady przyjmowania leków w formie darowizn oraz bezpłatnych próbek lekarskich 
regulowały procedury zawarte w Receptariuszu Szpitalnym. Obie procedury przewidywały 
przyjęcie tych produktów leczniczych na stan Apteki. W ewidencji Apteki produkty lecznicze 
i wyroby medyczne przyjmowane jako darowizny oraz jako próbki lekarskie były odrębnie 
ewidencjonowane. W przypadku darowizny prośba o jej uzyskanie powinna zostać 

                                                      
11 Były to leki na obrzęk mózgu (23 opakowania), antytoksyna na jad kiełbasiany (9 ampułek), leki 

przeciwmalaryczne (64 opakowania), przeciwastmatyczne (1 opakowanie) oraz pojedyncze opakowanie 
antybiotyku. Lek przeterminowany w Aptece był silnym antybiotykiem stosowanym w bardzo ciężkich 
zakażeniach, który został zamówiony przez Klinikę Nefrologii i Transplantologii z Ośrodkiem Dializ 
i nieodebrany (7 opakowań).  
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zaopiniowana przez kierownika Apteki i zaakceptowana przez Dyrektora Szpitala, a umowa 
darowizny zaopiniowana przez kierownika Apteki i radcę prawnego. W przypadku 
bezpłatnych próbek lekarskich zaznaczono, że lekarz powinien uzyskać zgodę Dyrektora 
ds. lecznictwa i wypełnić w związku z tym wniosek zawierający dane: o nazwie leku, 
postaci, ilości opakowań, serii i dacie ważności, danych lekarza przyjmującego, cenie 
jednostkowej brutto, wartości brutto oraz uzasadnienie. Wniosek taki powinien zostać 
zaakceptowany przez kierownika danego oddziału oraz zawierać opinię kierownika Apteki 
i radcy prawnego. 
W związku z przyjmowaniem próbek lekarskich w Aptece prowadzono również „Rejestr 
bezpłatnych próbek leczniczych”.  
                                                   (dowód akta kontroli str. 52-54, 169-188, 258-263, 264-291) 

W 2015 roku Szpital otrzymał w formie darowizn produkty lecznicze o wartości 
11.326,1 tys. zł, z tego 8.161,7 tys. zł stanowiły leki antyretrowirusowe otrzymane 
z Krajowego Centrum ds. AIDS. W 2016 roku darowizny wyniosły 11.432,1 tys. zł z tego 
8.914,6 tys. zł stanowiły ww. wyżej leki antyretrowirusowe. Do 30.04.2017 r. były to 
odpowiednio leki o wartości 3.798,4 tys. zł, z tego 2.555,1 tys. zł stanowiły leki 
antyretrowirusowe. Darowizny produktów leczniczych były ujmowane w ewidencji księgowej. 
                                                                                            (dowód: akta kontroli str. 294-298) 

W 2015 roku lekarze zgłosili próbki lekarskie o wartości 78,3 tys. zł, w 2016 r. 79,9 tys. zł, 
zaś do 30.04.2017 r. o wartości 1.211,7 tys. zł. Analiza zgłoszonych przez lekarzy próbek 
lekarskich wykazała, że nie przekraczały one limitu pięciu opakowań danego produktu 
leczniczego łącznie12.  Zgłoszone próbki lekarskie zostały ujęte w ewidencji księgowej. 
                                                                                            (dowód: akta kontroli str. 258-263) 

2.8. Regulacje związane ze zgłaszaniem niepożądanych działań produktu leczniczego 
zostały zawarte w Receptariuszu Szpitalnym przy czym ograniczały się one 
do zamieszczenia formularza zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego 
do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i produktów 
Biobójczych.                                                                        (dowód: akta kontroli str. 169-188) 

Kierownik Apteki wyjaśniła, że nie otrzymywała od personelu medycznego informacji 
dotyczących niepożądanych działań leków.                       (dowód: akta kontroli str. 116-118) 

Na zapytanie skierowane w trakcie kontroli do kierowników klinik i oddziałów przez 
kierownik Apteki, a dotyczące zgłoszenia działań niepożądanych produktów leczniczych 
do ww. Urzędu, wynika że żadna z klinik ani oddziałów nie dokonywała takich zgłoszeń 
w latach 2014 - 2017.                                                        (dowód: akta kontroli str. 299-325) 

W Receptariuszu zawarto również procedurę dotyczącą zgłoszenia podejrzenia braku 
spełnienia wymagań jakościowych produktu leczniczego. W procedurze tej określono, 
że takim przypadku należy dokonać zgłoszenia na piśmie do kierownika Apteki, który 
pomoże przekazać tę informację do Wojewódzkiego Podlaskiego Inspektora 
Farmaceutycznego.                                                            (dowód: akta kontroli str. 169-188) 

Kierownik Apteki wyjaśniła, że w latach 2015 - 2017 nie otrzymywała informacji 
od personelu medycznego na temat braku spełnienia wymagań jakościowych produktu 
leczniczego.                                                                        (dowód: akta kontroli str. 116-118) 

2.9. W okresie objętym kontrolą w Szpitalu były czynne 122 umowy dotyczące badań 
klinicznych z lat 2005 - 2016. Analiza 10 losowo wybranych umów, wskazuje, że Apteka 
dysponowała kopiami tych umów oraz prowadziła dla każdej z tych umów „Rejestr próbek” 
zawierający dane o: dokumencie przyjęcia próbki, dacie przyjęcia, numerze próbki, jej serii 
i dacie ważności oraz dacie wydania i danych lekarza któremu je wydano. W analizowanych 
umowach zostały zawarte postanowienia o ewidencjonowaniu przez Aptekę próbek 
przekazywanych do badań klinicznych.               (dowód: akta kontroli str. 330-337, 338-341) 

                                                      
12  O których mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów 

leczniczych (Dz.U.  Nr 201, poz. 1327). 
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2.10. W okresie objętym kontrolą Aptekę raz kontrolował Podlaski Wojewódzki Inspektor 
Farmaceutyczny (wrzesień-październik 2015 r.) w zakresie warunków przechowywania 
i oznakowania produktów leczniczych i wyrobów medycznych, zasad prowadzenia obrotu 
detalicznego produktami leczniczymi, środkami odurzającymi, substancjami 
psychotropowymi, prowadzonej dokumentacji, kwalifikacji osób wykonujących czynności 
fachowe, warunków sporządzania leków aptecznych i recepturowych oraz pobierania ich 
prób do nadań kontrolnych. W przypadku Apteki w siedzibie głównej stwierdzono zły stan 
ścian w komunikacji apteki (odpryski farby, zawilgocenia), zaś w przypadku Apteki 
pomocniczej: sporządzanie leków recepturowych w warunkach nieaseptycznych oraz 
wykorzystywania wody oczyszczonej nie badanej zgodnie z wymogami farmakopei, bardzo 
zły stan techniczny pomieszczeń magazynowych płynów infuzyjnych oraz niesprawdzanie 
dokumentacji przyjmowanych na stan apteki leków z darów. 

W tym samym roku (listopad 2015 r.) kontrolę przeprowadził Konsultant Wojewódzki 
w zakresie farmakologii klinicznej. Przedmiotem kontroli było funkcjonowanie Komitetu 
Terapeutycznego, rola Receptariusza Szpitalnego i mechanizmów kontroli obrotu lekami. 

 W wyniku kontroli stwierdzono spełnienie wszystkich wymagań. Stwierdzono, że zasady 
farmakologii klinicznej są przestrzegane, a dokumentacja jest prowadzona prawidłowo. 
Audytor Wewnętrzny Szpitala nie przeprowadzał kontroli w zakresie gospodarki lekowej.  
                     (dowód: akta kontroli str. 30-31, 482-489, 530) 

Elementem kontroli wewnętrznej były określone w regulacjach dotyczących gospodarki 
lekami – kontrole apteczek oddziałowych. Z analizy ewidencji kontroli apteczek 
oddziałowych znajdującej się w obu lokalizacjach Apteki wynika, że kontrole takie były 
na ogół prowadzone co kwartał, poza III kwartałem 2015 roku (w którym 
nie przeprowadzono kontroli dotyczącej wszystkich apteczek oddziałowych, co kierownik 
Apteki tłumaczyła instalowaniem w tym czasie w Szpitalu nowego systemu 
informatycznego, obejmującego m.in. ewidencję leków). Jednocześnie kontrole apteczek 
oddziałowych w ostatnim kwartale każdego roku były związane z inwentaryzacją stanu tych 
apteczek. Oględziny apteczek oddziałowych w trzech Klinikach wykazały, że w ewidencji 
tych oddziałów dotyczących kontroli kwartalnych ich apteczek, nie odnotowano przypadków 
występowania leków przeterminowanych ani nieprawidłowości w funkcjonowaniu tych 
apteczek.                                   (dowód: akta kontroli str. 63-72, 123-134, 116-118, 189-191) 

Z informacji uzyskanych od Podlaskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego 
oraz Podlaskiego Oddziału NFZ wynika, że w latach 2015 – 2017 nie było skarg 
dotyczących nieprawidłowości w zakresie farmakoterapii, gospodarki lekowej lub 
dostępności do leków w trakcie hospitalizacji. Takich skarg nie odnotował również Szpital. 
                 (dowód: akta kontroli str. 326-327, 328-329, 530) 

NIK zwraca uwagę, że adrenalina w 17 z 30 klinik lub oddziałów Szpitala nie była 
przechowywana razem z innymi lekami z zestawu przeciwwstrząsowego, tylko oddzielnie 
w lodówkach. W przypadku nagłego zdarzenia wymagającego użycia zestawu 
przeciwwstrząsowego konieczność jego uzupełnienia o przechowywaną oddzielnie 
adrenalinę mogła mieć wpływ na wydłużenie czasu podjęcia działań ratujących życie 
pacjenta.  

W działalności kontrolowanej jednostki stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1) W zakresie wyposażenia oraz warunków lokalowych i sanitarno-higienicznych: 

a) do Apteki pomocniczej (przy ul. Żurawiej 14) nie prowadziły co najmniej dwa odrębne 
wejścia: dla personelu i dla dostaw towaru, co stanowiło naruszenie § 5 ust. 2 
rozporządzenia ws. wymogów dla lokalu apteki. Dla personelu i dostaw towaru 
użytkowano jedno wejście, oznaczone napisem „Apteka”. 

Kierownik Apteki wyjaśniła, że „osobne wejście dla personelu będzie przywrócone, 
gdy szczyt lewego skrzydła budynku apteki zostanie zwolniony przez laboratorium. 
Wg informacji Pełnomocnika Dyrektora dla części szpitala znajdującej się przy 
ul. Żurawiej 14, nastąpi to pod koniec 2019 r.” oraz że część budynku została 
czasowo zajęta przez laboratorium w końcu 2016 r. w związku z przeniesieniem 
go tam z innej lokalizacji.                                      (dowód: akta kontroli str. 16, 20, 35) 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  

Ustalone 
nieprawidłowości  
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b) w Aptece pomocniczej stół do jałowego przygotowywania leków w pomieszczeniu 
„Receptura leku jałowego” nie był łatwo zmywalny, gdyż na jego powierzchni były 
liczne ubytki fugi (na połączeniach płytek ceramicznych i między płytkami 
a metalową ramą blatu), a także trudny do utrzymania w czystości otwór w blacie, 
przez który przechodzi pionowa rura). Tymczasem zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 9 
w zw. z § 9 ust. 1 rozporządzenia ws. wymogów dla lokalu apteki, podstawowe 
wyposażenie apteki stanowi m.in. stół kryty tworzywem łatwo zmywalnym. 

Kierownik Apteki wyjaśniła, że „Stół ten był użytkowany już w magazynku, następnie 
przerobionym na pomieszczenie do jałowego przygotowywania leków. 
Pomieszczenie jest wyjaławiane lampą UV, działającą też w zagłębieniach blatu 
stołu (w związku z czym nie jest niezbędna loża do sporządzania leków w warunkach 
aseptycznych). Preparaty do wykonania leków nie są kładzione bezpośrednio 
na blacie (lecz w unquatorze do sporządzania maści, w moździerzach, 
lub na rozkładanych na stole bibułach). Oczywiście lepiej byłoby, gdyby blat stołu był 
łatwo zmywalny.”                                             (dowód: akta kontroli str. 17, 22-23, 34) 

c) oba znajdujące się w piwnicy magazyny płynów infuzyjnych, włazy do windy 
towarowej w piwnicy i na parterze, korytarz z włazem do windy w piwnicy oraz 
wnętrze windy w Aptece pomocniczej (przy ul. Żurawiej 14) miały w niektórych 
miejscach uszkodzone powłoki tynkarskie (w tym suchego tynku) lub malarskie, 
a w czasie oględzin w zmywalni i obu magazynach płynów infuzyjnych były otwarte 
okna niezabezpieczone przed dostaniem się owadów (pomieszczenia nie były 
klimatyzowane ani wentylowane mechanicznie). Tymczasem zgodnie z § 1 ust. 1 i 2 
rozporządzenia ws. wymogów dla lokalu apteki, lokal taki musi spełniać wszystkie 
wymagania techniczne i sanitarnohigieniczne określone dla budynku użyteczności 
publicznej i pomieszczeń pracy, a jego wyposażenie musi gwarantować prawidłowe 
funkcjonowanie apteki. 

Kierownik Apteki wyjaśniła, że pracownice Apteki przez nieuwagę stawały 
na podestach z suchego tynku w celu otwarcia okna u góry, z użytkowanej od wielu 
lat windy oprócz Apteki korzysta też laboratorium, w związku z czym trudno jest 
utrzymać ją w odpowiednim standardzie, zaś sposób wietrzenia pomieszczeń 
zostanie poprawiony.                                  (dowód: akta kontroli str. 17, 23-25, 34-35) 

d) w izbie ekspedycyjnej Apteki siedziby głównej i Apteki pomocniczej znajdowały się 
regały, w których dolne, niezamykane półki znajdowały się na poziomie niższym 
(ok. 22-24 cm) niż 60 cm nad podłogą (oprócz jednej zamykanej szafy w siedzibie 
głównej). Stanowiło to naruszenie § 8 ust. 1 pkt 2 w zw. z § 9 ust. 1 rozporządzenia 
ws. wymogów dla lokalu apteki. 

Kierownik Apteki wyjaśniła, że „ten wymóg dotyczy bardziej aptek ogólnodostępnych. 
W aptece szpitalnej nie ma ryzyka niepożądanego dostępu do leku ustawionego 
na wysokości poniżej 60 cm od podłogi. W szafach tych leki nie są przechowywane, 
lecz są przygotowane do wydania do klinik”. 

                                                                   (dowód: akta kontroli str. 7, 11, 13, 16, 20, 35) 

2) W zakresie przechowywania produktów leczniczych i wyrobów medycznych: 

a) w czasie oględzin część opakowań zbiorczych płynów infuzyjnych Aptece 
pomocniczej, w Aptece siedziby głównej13 i w punkcie pielęgniarskim Kliniki Ortopedii 
i Traumatologii dotykało bezpośrednio ścian. W siedzibie głównej dwa opakowania 
zbiorcze wyrobów medycznych (sterylnych materiałów opatrunkowych) ustawione 
były bezpośrednio na podłodze14. Większość opakowań zbiorczych płynów 
infuzyjnych Aptece siedziby głównej15 oraz część opakowań zbiorczych produktów 
leczniczych w aptece pomocniczej16 była ustawiona na drewnianych paletach. 

                                                      
13  W aptece pomocniczej w magazynie leków II, zaś w siedzibie głównej na korytarzu, w magazynie płynów 

infuzyjnych i zlokalizowanym w piwnicy magazynie opatrunków. 
14  W piwnicy, w magazynie opatrunków. 
15  Na korytarzach, w magazynach płynów infuzyjnych i w magazynie aptecznym w piwnicy. 
16  Opakowania były tak ustawione w magazynie leków II na parterze i w obu magazynach płynów infuzyjnych 

w piwnicy. 
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Stanowiło to naruszenie § 4 ust. 1 rozporządzenia z dnia 18.10.2002 r., zgodnie 
z którym produkty lecznicze i wyroby medyczne przechowuje się w sposób staranny, 
zabezpieczający je przed zakurzeniem, zabrudzeniem i zniszczeniem; 
przechowywane produkty lecznicze i wyroby medyczne nie mogą dotykać 
bezpośrednio ścian i podłóg w miejscu ich składowania, a podesty powinny być łatwo 
zmywalne.  

Kierownik Apteki wyjaśniła, że opakowania w siedzibie głównej były ustawiane przez 
dostawców. Nie zawsze jest możliwość ustawienia palety tak, aby opakowania 
nie dotykały ścian (np. gdy opakowania ustawione są nierówno). Dwa opakowania 
wyrobów medycznych (opatrunków) ustawione na podłodze i opakowania w aptece 
pomocniczej zostały niedawno dostarczone i miały być przeniesione w odpowiednie 
miejsce. Na ogół pracownice apteki były w stanie dopilnować, aby opakowania były 
ustawione prawidłowo. Odnośnie przechowywania opakowań zbiorczych na paletach 
kierownik apteki wyjaśniła, że „były one zapakowane, nie było możliwości ich 
zakurzenia, zabrudzenia itp.” oraz że palety są wymieniane (w siedzibie głównej 
co tydzień, a w aptece pomocniczej co miesiąc). Kierownik apteki wyjaśniła też, 
że „apteka nie dysponuje zasobami umożliwiającymi przenoszenie kartonów z palet 
(na których są przywożone przez dostawców do siedziby głównej) na podesty”. 

                                                    (dowód: akta kontroli str. 7, 9, 10-11, 13, 16,18, 21, 35) 

b) w magazynie leków cytostatycznych w siedzibie głównej Apteki, w lodówce 
do przetrzymywania takich leków znajdował się artykuł spożywczy pracownika apteki 
(kubek jogurtu). Stanowiło to naruszenie § 8 ust. 1 pkt 5 w zw. z § 9 ust. 1 
rozporządzenia w sprawie wymogów dla lokalu apteki, zgodnie z którym lodówka 
taka przeznaczona jest wyłącznie do przechowywania leków. 

Kierownik Apteki wyjaśniła, że był to jednorazowy incydent, a artykuł spożywczy 
niezwłocznie usunięto.                                            (dowód: akta kontroli str. 8, 10, 13) 

c) klucz do szafy metalowej ze środkami odurzającymi i substancjami 
psychotropowymi, znajdującej się w „Magazynie leków II” w Aptece pomocniczej 
przechowywany był w niezamykanym pudełku na otwartej półce naprzeciwko tej 
szafy, a klucz do tego magazynu – w prowadzących do niego drzwiach wejściowych, 
znajdujących się w komorze przyjęć, do której mieli dostęp dostawcy produktów 
leczniczych i materiałów medycznych oraz wszyscy pracownicy apteki. Stanowiło 
to naruszenie § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia ws. wymogów dla lokalu apteki, 
zgodnie z którym szczególne pomieszczenia w aptece zabezpiecza się przed 
dostępem osób nieuprawnionych.  

Kierownik Apteki wyjaśniła, że nastąpiło to przez przeoczenie, klucz powinien być 
przechowywany w kieszeni pracownika nadzorującego pracę apteki pomocniczej, 
a po zakończeniu pracy apteki powinien być przenoszony do szuflady jego biurka 
oraz że w pomieszczeniu magazynu poza godzinami pracy apteki jest włączony 
alarm.                                                               (dowód: akta kontroli str. 17, 21-22, 34) 

d) w sali zabiegowej Kliniki Ortopedii i Traumatologii w lodówce znajdowało się 
opakowanie adrenaliny, na którym była data ważności 05.2017 r., a w środku 
opakowania znajdowały się 3 ampułki tego leku o innej dacie ważności - 11.2019 r. 
(seria 01EL1114). Ampułki te nie były zakupione ani wydane z Apteki Szpitalnej. 

Kierownik Apteki wyjaśniła, że w związku z tą sytuacją lek został niezwłocznie 
zabezpieczony na oddziale etykietą „nie podawać i nie wyrzucać” i odstawiony 
w bezpieczne miejsce oraz że wystąpiła do Kierownika Kliniki o stosowne 
wyjaśnienia. Po uzyskaniu wyjaśnień rozpoczęto procedurę utylizacji tego produktu 
leczniczego (adrenalina została przekazana do Apteki). 
                                                     (dowód: akta kontroli str. 66-67, 354, 536, 537, 538) 

e) w apteczce oddziałowej Kliniki Hematologii z Pododdziałem Chorób Naczyń produkt 
leczniczy stosowania wewnętrznego (2 buteleczki leku B. – środka do neobulizacji) 
przechowywano razem z lekami stosowania zewnętrznego. Odpowiedzialna 
za przechowywanie leków pielęgniarka oddziałowa wyjaśniła, że wynikało to 
z przeoczenia.                                                           (dowód: akta kontroli str. 63, 348) 
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f) we wszystkich trzech poddanych oględzinom apteczkach oddziałowych wystąpiły 
przypadki leków o innych seriach i numerach niż zostały wydane na klinikę z Apteki. 
W Klinice Dermatologii i Wenerologii znajdowało się 3 opakowania leku B… oraz 
6 opakowań leku C… o innym numerze serii i dacie ważności niż wydane do tej 
Kliniki z Apteki. Pielęgniarka oddziałowa wyjaśniła (w przypadku leku B…), że wynika 
to ze zlecania antybiotyków pacjentom po godzinach pracy Apteki i wówczas 
oddziały między sobą pożyczają brakujące ilości leków, następnego dnia takie 
pożyczki są zwracane i wówczas może zaistnieć sytuacja, niezgodności numeru serii 
takich leków. W przypadku leku C… farmaceuta nadzorująca pracę Apteki 
pomocniczej, wyjaśniła, że wynikało to prawdopodobnie z omyłkowego wydania innej 
serii leku przez Aptekę. W Klinice Ortopedii i Traumatologii znajdowało się 
5 flakonów leku M… (z 57) oraz 6 flakonów leku M… (z 16) z innymi nr serii i datami 
ważności, niż wydane z Apteki. Pielęgniarka oddziałowa wyjaśniła, że wynikało to 
z pożyczania leków z innych klinik, gdy Apteka szpitalna nie pracuje 
(dni świąteczne). W przypadku Kliniki Hematologii dotyczyło to wszystkich 
25 flakonów Leku M…  

Kierownik Apteki wyjaśniła, że wynikało to z omyłki przy wydawaniu leku do Kliniki. 
Wymiana leków pomiędzy oddziałami nie była odzwierciedlana w ewidencji Apteki 
ani apteczek oddziałowych, nie informowano też o tym Apteki. 
                                                                (dowód: akta kontroli str. 350, 351, 352, 353) 

Sytuacja ta wynika, z braku prowadzenia w systemie rozchodu leków przez apteczki 
oddziałowe i wskazuje, że Szpital nie ma bieżącej wiedzy na temat stanu apteczek 
oddziałowych. Zdaniem NIK, ww. niezgodności odnoszące się do serii produktów 
leczniczych mogą potencjalnie doprowadzić do sytuacji, w której lek powinien być 
wycofany z oddziałów Szpitala (w związku z wydaniem przez GIF decyzji 
o wycofaniu produktu leczniczego lub wstrzymaniu go w obrocie), a nie zostanie 
zidentyfikowany jako pozostający w dyspozycji Szpitala i konkretnego oddziału. 
Taka sytuacja może mieć wpływ na bezpieczeństwo pacjentów Szpitala.  

3) Mimo zarządzenia Dyrektora Szpitala17 aby od 1 stycznia 2017 r. czynności przy 
zlecaniu leków na pacjenta wykonywane przez lekarzy i pielęgniarki, były dokonywane 
w systemie CliniNet, kliniki i oddziały nie realizowały tego polecenia, bowiem z 51 
apteczek oddziałowych jedynie jedna prowadziła w tym systemie rozchody leków na 
pacjenta i to w niepełnym zakresie. Sytuacja ta skutkowała tym, że nie było bieżącej 
i wiarogodnej informacji o ilościowym stanie produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych znajdujących się w apteczkach oddziałowych, w tym ich identyfikacji 
wg numeru serii i daty ważności.  

Z wyjaśnień Dyrektora Szpitala wynika, że ze względu na błędy w funkcjonowaniu 
systemu w tym przejęcia odpowiedzialności za zlecenia (na przykład wydruk z systemu 
dotyczący zlecania leków był inny niż faktyczne zlecenie), nie osiągnął on pełnej 
funkcjonalności. Szpital jest w trakcie uzgodnień z przedstawicielami firmy CliniNet 
sposobu usunięcia błędów w zakresie użytkowania apteczek oddziałowych. Sukcesywne 
usuwanie zgłaszanych błędów przez firmę CliniNet będzie skutkowało wykorzystaniem 
systemu apteczek oddziałowych w pełnym zakresie.                        

                                                    (dowód: akta kontroli str. 119-120, 241-244) 

4) W Szpitalu nie zapewniono ewidencji utylizacji leków niespełniających wymagań 
jakościowych (leków otwartych/zaczętych, zaczętych we flakonach i ampułkach, 
tabletek/kapsułek w zaczętych blistrach, uszkodzonych) według zasad określonych 
w § 10 ust. 1 pkt 4 rozporządzenia z 18.10.2002 r., bowiem leki te według 
obowiązujących w Szpitalu zasad trafiały do worków na odpady niebezpieczne. Opis 
tych worków w zakresie kodu odpadów, nazwy jednostki organizacyjnej wytwarzającej 
odpady oraz daty zamknięcia worka sporządzali pracownicy firmy sprzątającej. Praktyka 
taka uniemożliwiała identyfikację leków poddanych utylizacji. Odpady te trafiały 
do spalarni Szpitala przy ul. Żurawiej 14. Szpital nie ma danych o wartość leków 
zutylizowanych jako odpady.          (dowód: akta kontroli str. 142-165, 166-168, 205-206) 

                                                      
17 Zarządzenie nr 124/2016 Dyrektora Szpitala z dnia 1.12.2016 r. w sprawie Systemu Szpitalnego CliniNET. 
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Kierownik Apteki wyjaśniła, że apteczki oddziałowe w latach 2015 - 2017 
nie informowały i nie przekazywały Aptece leków, które uległy uszkodzeniu 
lub zniszczeniu (poza lekami zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, 
substancje psychotropowe lub prekursory narkotykowe). Osoby odpowiedzialne 
za prowadzenie apteczek oddziałowych nie sporządzały dokumentacji zawierającej dane 
wymienione w § 10 ust. 1 pkt. 4 i ust 2 i 3 rozporządzenia z 18.10.2002 r. Apteka 
przyjmowała do utylizacji pełne opakowania środków farmaceutycznych lub te, które 
można zidentyfikować (nazwa, seria, data ważności), których upłynął termin ważności. 
Opakowania rozpoczęte i niewykorzystane podlegały procedurze ISO – gospodarka 
lekami PS -10 i Instrukcji IS-1/PR-12 (w zakresie segregacji i gromadzenia odpadów). 
Zdaniem Kierownik Apteki rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 października 2002 r. 
w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki, dotyczy apteki, a nie apteczek 
oddziałowych. „/…/ Z definicji zawartej w ustawie Prawo Farmaceutyczne rozdział 7 – 
art. 86 ust. 1 apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby 
uprawnione świadczą w szczególności usługi farmaceutyczne.”  

                 (dowód: akta kontroli str. 239-240) 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że rozporządzenie z 18.10.2002 r. dotyczy aptek, 
a nie apteczek oddziałowych, powołując się na definicję zawartą w ustawie Prawo 
Farmaceutyczne rozdział 7 Apteki, art. 86 ust. 1 – apteka jest placówką ochrony zdrowia 
publicznego, w której osoby uprawnione świadczą w szczególności usługi 
farmaceutyczne. Zdaniem Dyrektora osobami uprawnionymi są tylko farmaceuci 
i technicy farmaceutyczni. Ponadto Dyrektor podał, że w Szpitalu USK obowiązuje 
również Instrukcja IS-1/PR-12 wyraźnie określająca zasady segregacji opadów 
po lekach, a także leków przeterminowanych, zaś Apteka Szpitalna ściśle współpracuje 
z apteczkami oddziałowymi, w tym również poprzez zapewnienie prowadzenia 
prawidłowej gospodarki lekowej i zapobiega gromadzeniu nadmiernej ilości leków 
i dopuszczaniu do ich przeterminowania się.                (dowód: akta kontroli str. 241-244) 

Resztki leku lub leki zniszczone nadal posiadają walor produktu leczniczego. Zdaniem 
NIK obowiązujące w szpitalu procedury dotyczące utylizacji wszystkich leków które 
utraciły walory jakościowe, w tym resztek leków winny uwzględniać wymogi 
rozporządzenia z 18.10.2002 r. oraz gwarantować Aptece pełną kontrolę nad obiegiem 
leku w Szpitalu. 

5) W przypadku utylizacji produktów leczniczych zawierających w swoim składzie środki 
odurzające, substancje psychotropowe, lub prekursory narkotykowe kategorii 
1 dokonanej 30.09.2016 r. nie został sporządzony protokół przekazania produktu 
leczniczego – wyrobu medycznego do utylizacji wg wzoru określonego w § 10 ust. 3 
rozporządzenia z 18.10.2002 r., a jedynie protokoły z czynności zabezpieczających 
podpisane przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego (dalej „WIF”) oraz 
odrębny protokół unieszkodliwienia produktów leczniczych, zawierające w swoim 
składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory narkotykowe 
kategorii 118.                                                                (dowód: akta kontroli str. 221-238) 

Kierownik Apteki wyjaśniła, że we wrześniu 2016 roku sporządzono dokumenty zgodne 
z wzorem określonym w § 10 ust 3 rozporządzenia z 18.10.2002 r. Przy zabezpieczaniu 
leków przez WIF i potwierdzeniu dokumentów stwierdzono brak konieczności 
wypełniania w/w dokumentu. W związku z tym dokument nie został podpisany przez 
WIF i zniszczony. WIF powołał się na rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 
2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami 
odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich 
mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym 

                                                      
18 Protokół ten (z 30.09.2016 r.) zawierał: nazwę i adres podmiotu posiadającego preparaty do utylizacji (Apteka 

USK), miejscowości, datę, oznaczenie podmiotu prowadzącego utylizację (Spalarnia Odpadów Medycznych 
USK), miejsce unieszkodliwienia, datę dostarczenia przesyłki do unieszkodliwienia, opis stanu przesyłki, datę 
przeprowadzenia unieszkodliwienia, informację o ilości unieszkodliwionych produktów leczniczych i czy 
nastąpiło otwarcie przesyłki, informację o przebiegu procedury unieszkodliwienia, adnotację o sporządzeniu 
protokołu w dwóch egzemplarzach i przekazania jednego do WIF. Personalia osób obecnych podczas 
unieszkodliwiania. 
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upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje 
psychotropowe lub prekursory kategorii 1.  

Regulacje zawarte w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. 
w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, 
substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz 
produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, 
zawierającym w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub 
prekursory kategorii 1 odnoszą się do sposobu zabezpieczenia tych produktów 
leczniczych, natomiast § 10 ust. 2 pkt 6 rozporządzenia z 18.10.2002 r. określa tryb 
przekazania produktów leczniczych do utylizacji. 

Kierownik Apteki wyjaśniła również, że po zabezpieczeniu w dniach 5 i 22.09.2016 r. 
obu paczek produktów leczniczych zawierających w swoim składzie środki odurzające, 
substancje psychotropowe lub prekursory narkotyczne, znajdowały się one w Aptece. 
W dniu 30.09.2016 r. osobiście zawiozłam obie paczki do Spalarni Odpadów 
Medycznych przy ul. Żurawiej 14, gdzie zostały zutylizowane. Na tę okoliczność został 
sporządzony protokół unieszkodliwienia wg formy zaleconej przez Wojewódzki 
Inspektorat Farmaceutyczny w Białymstoku (o którym mowa w przypisie nr 18). 
                                                                       (dowód: akta kontroli str. 116-118, 239-240) 

W Szpitalu przestrzegano wprowadzonych uregulowań w zakresie gospodarki lekami. 
Szpital natomiast nie zapewnił dotychczas pełnej ewidencji rozchodu leków z apteczek 
oddziałowych, mimo że oprogramowanie zawierające taką funkcjonalność zostało 
wprowadzone już we wrześniu 2015 roku. Nie zapewniono też ewidencjonowania leków 
niespełniających wymagań jakościowych, które były utylizowane na oddziałach lub 
w klinikach. Brak kompletnej ewidencji rozchodów leków uniemożliwiał kontrolowanie obrotu 
lekami w Szpitalu. Wystąpiły też przypadki niewłaściwego przechowywania leków 
(na niezmywalnych paletach, opakowania dotykające ścian), jak również braki 
w zapewnieniu odpowiednich warunków funkcjonowania Apteki pomocniczej. 

3. Działania podejmowane w celu zapewnienia racjonalnej gospodarki lekami 

Komitet Terapeutyczny został powołany w Szpitalu w 2005 roku (jako Zespół Terapeutyczny), 
a od 2009 roku w jego skład weszła kierownik Apteki. Głównym zadaniem Zespołu było 
bieżące korygowanie stosowanej farmakoterapii w poszczególnych jednostkach 
organizacyjnych z uwzględnieniem skuteczności i kosztów leczenia, stała modernizacja 
receptariusza szpitalnego poprzez wprowadzanie nowych pozycji i skreślanie niektórych 
leków oraz prowadzenie działań zmierzających do ustalenia standardów leczenia. 
                                                                                      (dowód: akta kontroli str. 73-82, 386-388) 

Obowiązujący Receptariusz Szpitalny został wprowadzony w 2011 roku wraz z regulacjami 
omówionymi w pkt. 2.3. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. W Receptariuszu został 
określony wzór wniosku o wprowadzenie leku do receptariusza obejmujący takie dane jak: 
nazwa leku, postać, uzasadnienie, rekomendacja leku przez standardy lecznicze, cena 
opakowania, schemat dawkowania i koszty kuracji.           (dowód: akta kontroli str. 169-188) 

W latach 2015 – 2016 odbyło się sześć posiedzeń Komitetu Terapeutycznego. 
Na posiedzeniach tych rozpatrywano wnioski klinik/oddziałów o zmiany w Receptariuszu 
Szpitalnym. W okresie tym Komitet czterokrotnie rozpatrywał wnioski o wprowadzenie leku 
do Receptariusza. Dotyczyło to 10 leków zaproponowanych przez różne kliniki/oddziały, 
20 leków i produktów leczniczych zgłoszonych przez Klinikę Okulistyki oraz gotowych 
worków żywieniowych. Komitet zgodził się na wprowadzenie do receptariusza wszystkich 
produktów leczniczych zaproponowanych przez Klinikę Okulistyki, pięciu z 10 leków 
zgłoszonych przez pozostałe kliniki. Natomiast nie wyraził zgody na ujęcie w Receptariuszu 
gotowych worków żywieniowych.  

Przedmiotem każdego z posiedzeń była też analiza i realizacja planu finansowego na leki 
i materiały medyczne. Kwartalną informację o realizacji planu finansowego w zakresie leków 
i materiałów medycznych otrzymywała też kierownik Apteki w celu monitorowania 
przychodów i kosztów.                 (dowód: akta kontroli str. 391-406, 409-428, 429, 430, 431) 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

17 

Kierownik Apteki wyjaśniła, że poza wymienionymi analizami finansowymi w okresie 
objętym kontrolą corocznie sporządzamy raport ilościowo-wartościowy dotyczący 
antybiotyków zużywanych na poszczególnych Klinikach w celu analizy rocznej na potrzeby 
Zespołu Kontrolnego Zakażeń Szpitalnych, który analizuje efektywność i skuteczność 
antybiotykoterapii na poszczególnych klinikach. Ponadto w ramach Narodowego Programu 
Ochrony Antybiotyków w którym Szpital bierze udział od września 2014 roku, prowadzono 
analizy skuteczności terapii antybiotykowych prowadzonych w poszczególnych klinikach. 
Efektem tych działań były zmiany w stosowaniu niektórych antybiotyków przez 
poszczególne kliniki. W 2015 roku na polecenie ówczesnego Dyrektora Szpitala 
analizowano również zasadność użycia preparatów przeciwgrzybiczych. Dotyczyło to Kliniki 
Hematologii. W wyniku tego kierownik Kliniki dokonał analizy skuteczności stosowania tych 
preparatów. Przedstawione wyniki, oparte na badaniach mikrobiologicznych świadczyły 
o skuteczności działania i zasadności zastosowania tych preparatów u poszczególnych 
pacjentów.                                                           (dowód: akta kontroli str. 116-118, 443-447) 

Koszty Szpitala związane z lekami wyniosły 76.670,1 tys. zł w 2014 roku, w tym 
16.142,2 tys. zł stanowiły koszty leków w programach lekowych, 83.730,3 tys. zł 
w 2015 roku, w tym 33.051,2 tys. zł stanowiły koszty leków w programach lekowych 
i 85.357,8 tys. zł w 2016 roku, w tym 35.831,0 tys. zł stanowiły koszty leków w programach 
lekowych. Koszty te stanowiły odpowiednio: 22,6% w 2014 roku, 23,3% w 2015 roku 
i 22,1% w 2016 roku kosztów działalności operacyjnej Szpitala. Koszty Apteki stanowił 
zaś odpowiednio: 0,6%, 0,57% i 0,56% kosztów działalności operacyjnej Szpitala. 
                               (dowód: akta kontroli str. 409-428, 429, 430, 431) 

Zamawianie leków nieujętych w Receptariuszu odbywało się według opracowanej 
(i zawartej w Receptariuszu) procedury. Zakupu takich leków dokonywano na wniosek 
lekarza zatwierdzony przez kierownika kliniki/oddziału obejmujący: dane pacjenta, 
informacje o produkcie leczniczym (nazwa, dawka, sposób stosowania – dawkowanie czas 
trwania kuracji), rozpoznanie z dotychczas zastosowanym leczeniem, uzasadnienie 
zastosowania leku, opinię Apteki, opinię Działu Zamówień Publicznych co do formy zakupu 
oraz akceptację Dyrektora ds. Lecznictwa.                        (dowód: akta kontroli str. 169-188) 

Z analizy 30 losowo wybranych wniosków z lat 2016 - 2017 wynikało, że przewidziana 
wnioskiem procedura była stosowana. W Aptece nie prowadzono ewidencji tych wniosków. 
Ze sprawozdania z działalności Zespołu Komitetu Terapeutycznego za 2014 r. wynikało, 
że złożono 2000 wniosków, z których negatywnie rozpatrzono 50.       
                                                                             (dowód: akta kontroli str. 407-408, 476-480) 

Z kontroli farmakologii klinicznej przeprowadzonej przez Konsultanta Wojewódzkiego 
w listopadzie 2015 roku wynika, że Szpital działa w oparciu o zasady farmakoekonomii 
w zakresie precyzyjnego doboru leków wg potrzeb oddziałów z uwzględnieniem polityki 
cenowej. Współpraca z laboratorium mikrobiologicznym w obszarze indywidualizacji terapii 
przeciwbakteryjnej pozwalała na znaczną redukcję kosztów leczenia.  
                                                                                            (dowód: akta kontroli str. 482-489) 

W okresie objętym kontrolą w Szpitalu określano corocznie kwotę 1.000,0 tys. zł na zakupy 
leków w ramach rezerwy lekowej. Była to kwota dotycząca zakupu leków spoza 
Receptariusza i na które Szpital nie posiadał zawartych umów. W latach 2015 – 2016 środki 
z tej rezerwy nie były wykorzystywane w całości, na przykład w 2016 roku z rezerwy tej 
wydano 375,0 tys. zł.                                                          (dowód: akta kontroli str. 409-428) 

W Szpitalu zapewniono funkcjonowanie Komitetu Terapeutycznego, który dokonywał zmian 
w Receptariuszu Szpitalnym oraz analizował systematycznie wydatki na leki ponoszone 
przez Szpital. W Szpitalu analizowano również skuteczność prowadzonej farmakoterapii. 
Zapewniono w Szpitalu procedurę zakupu leków spoza Receptariusza Szpitalnego, której 
przestrzegano.  

Ocena cząstkowa 
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IV.  Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, 
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie 
Kontroli19, wnosi o: 

1. Uwzględnienie w regulacjach wewnętrznych Szpitala zadań Apteki w monitorowaniu 
działań niepożądanych leków. 

2. Zapewnienie wymaganych warunków lokalowych w Aptece przy ul. Żurawiej w zakresie: 
dwóch wymaganych wejść, łatwo zmywalnego stołu do przygotowywania leków jałowych 
oraz właściwych warunków sanitarnohigienicznych w części pomieszczeń tej Apteki. 

3. Wyeliminowanie przypadków nieprawidłowego przechowywania produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych. 

4. Wyeliminowanie przypadków wprowadzania do Szpitala leków niewiadomego 
pochodzenia. 

5. Zapewnienie bieżącej informacji na temat leków znajdujących się na stanie apteczek 
oddziałowych, w tym ewidencjonowania wymiany leków pomiędzy apteczkami 
oddziałowymi. 

6. Podjęcie działań w celu zaewidencjonowania utylizacji leków niespełniających wymagań 
jakościowych oraz dostosowanie obowiązujących procedur związanych z utylizacją 
produktów leczniczych do wymogów rozporządzenia z 18.10.2002 r. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne sporządzono w dwóch egzemplarzach: jeden kierownikowi 
jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Białymstoku. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach 
niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin przedstawienia 
informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu zastrzeżeń w całości 
lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Białystok, dnia 29 czerwca 2017 r. 

 

Kontroler 
Wojciech Olszewski 

doradca ekonomiczny 
 

DYREKTOR DELEGATURY 
Najwyższej Izby Kontroli w Białymstoku 

z up. WICEDYREKTOR 
Agata CIUPA  

........................................................ ........................................................ 
podpis podpis 

 

                                                      
19 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. Ustawa zwana dalej „ustawą o NIK”. 

Uwaga i wnioski 
pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


