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I. Dane identyfikacyjne
Powiatowe Centrum Zdrowia Sp. z 0.0. ul. Floriana Ceynowy 7,83-300 Kartuzy,

w zakresie działalności Szpitala Powiatowego w Kartuzach im. dra Aleksandra
Majkowskiego (dalej: "Szpital").

Paweł Witkowski, Prezes Zarządu Powiatowego Centrum Zdrowia Sp. z 0.0.,
od 01.01.2018 r. (dalej: "Prezes Zarządu").
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnił Karol
Góralski, Prezes Zarządu od 23.09.2008 r. do 31.12.2017 r.

1. Organizacja wykonywania zadań monitorowania niepożądanych działań leków.
2. Monitorowanie występowania niepożądanych działań leków i zapewnienie ich

zgłaszania.

Lata 2017-2019, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem.

Art. 2 ust. 2 ustawyz dnia 23 grudnia 1994 r. o NajwyższejIzbieKontrolj1

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Witold Dąbrowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGD/184/2019 z 20.12.2019 r.

(akta kontroli str. 1-4)

1 Dz. U z 2019 r. poz. 489, ze zm (dalej: ustawa o NIK).
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności
w Szpitalu nie wprowadzono rozwiązań organizacyjnych zapewniających
prawidłową realizację zadań związanych z identyfikowaniem i monitorowaniem
działań niepożądanych leków (dalej: "NDL") oraz ich zgłaszaniem Prezesowi Urzędu
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych
(dalej: "URPL") lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu
leczniczego na rynek. Co prawda wprowadzono rozwiązania pozwalające na
zgłaszanie NDL oraz udział w tym obowiązku Apteki Szpitalnej, jednak odnosiły się
one wyłącznie do niekorzystnego i niezamierzonego działania produktu leczniczego
występującego u ludzi podczas zaleconych dawek w celach profilaktycznych,
diagnostycznych, terapeutycznych lub dla modyfikacji funkcji fizjologicznych. Brak
zgłoszeń NDL w okresie objętym kontrolą mógł wynikać z przyjęcia w Szpitalu
niezgodnej z obowiązującymi przepisami definicji NDL, w której pominięto m.in.
niekorzystne reakcje polekowe będące skutkiem niewłaściwego stosowania,
stosowania poza warunkami określonymi w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu,
w tym stosowania niezgodnego z przeznaczeniem, wynikającym z przedawkowania
produktu leczniczego albo błędu medycznego w stosowaniu produktu leczniczego.
Ponadto obowiązująca w Szpitalu "Procedura postępowania w przypadku
stwierdzenia niepożądanego działania produktu leczniczego", ograniczała krąg osób
zobowiązanych do zgłaszania NDL wyłącznie do lekarzy i farmaceutów, zamiast
wszystkich osób wykonujących zawód medyczny, zobowiązanych do przekazywania
zgłoszeń w myśl obowiązujących przepisów3.

Szpital nie organizował szkoleń dotyczących tematyki NDL, nie prowadził także akcji
informacyjnych w zakresie możliwości przekazywania zgłoszeń NDL przez
pacjentów.

Powyższe mogło mieć także wpływ na niezidentyfikowanie w Szpitalu dwóch
przypadków NDL oraz ich niezgłoszenie Prezesowi URPL.

III.Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny
cząstkowe4 kontrolowanej działalności

1. Organizacja wykonywania zadań monitorowania
niepożądanych działań leków

1.1. W Szpitalu wprowadzono "Procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia
niepożądanego działania produktu leczniczego"5 (dalej: "Procedura"). Celem
Procedury było zminimalizowanie ryzyka działania niepożądanego produktów
leczniczych poprzez szybkie powiadomienie podmiotu odpowiedzialnego za jego
wprowadzenie do obrotu lub Prezesa URPL. W Procedurze określono sposób
postępowania w przypadku stwierdzenia niepożądanego działania produktu
leczniczego, w szczególności w przypadkach:

produktów leczniczych, zawierających nową substancję czynną, czyli
dopuszczoną do obrotu w dowolnym państwie, w okresie nie dłuższym niż 5 lat;

2 Najwyisza Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.
3 Zobowiązanie: lekarza - zgodnie z art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty
(Dz.U. z 2020 r poz 514), farmaceuty - zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r o izbach aptekarskich
(DzU z 2019 r. poz. 1419), pielęgniarki i położnej - zgodnie z art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r o zawodach
pielęgniarki i położnej (DzU. z 2019 r poz 576, ze zm.), ratownika medycznego - na podstawie z art. 11 ust. 9 pkt 2a ustawy
z dnia 8 września 2006 r o Państwowym Ratownictwie Medycznym (OlU. z 2019 r poz 993, ze zm)
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być
sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.
5 Procedura P 1313 z 01.122014 r
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produktów leczniczych złożonych, zawierających nowe połączenie substancji
czynnych;
produktów leczniczych, zawierających znaną substancję czynną, ale
podawanych nową drogą;
produktów leczniczych, które zyskały nowe wskazanie;
gdy niepożądane działanie wystąp~o w trakcie lub bezpośrednio po
rozwiązaniu ciąży;
gdy niepożądane działanie stało się powodem zmiany leczenia;
gdy wystąpiło w wyniku podania nowych postaci produktów leczniczych.

Procedura dotyczyła wszystkich lekarzy zlecających podanie leków pacjentom oraz
farmaceutów. Odpowiedzialność za jej realizację ponosili Ordynatorzy Oddziałów,
lekarze i farmaceuci.
Zgodnie z Procedurą, w przypadku stwierdzenia niepożądanego działania produktu
leczniczego, tzn. niekorzystnego i niezamierzonego działania tego produktu
występującego u ludzi podczas zaleconych dawek w celach profilaktycznych,
diagnostycznych, terapeutycznych lub dla modyfikacji funkcji fizjologicznych,
którego charakter lub stopień nasilenia nie jest zgodny z danymi zawartymi
w odpowiedniej informacji o produkcie leczniczym, czyli w Karcie Charakterystyki
Produktu Leczniczego, lekarz leczący zobowiązany był do przekazania tej
informacji kierownikowi Apteki Szpitalnej na załączonym do Procedury formularzu.
Jeżeli w chwili zgłoszenia lekarz nie dysponował pełnymi danymi opisywanego
przypadku, powinien niezwłocznie przedstawić zgłoszenie uzupełniające. Po
otrzymaniu wypełnionego formularza o niepożądanym działaniu produktu
leczniczego, kierownik Apteki miał przesłać go do podmiotu odpowiedzialnego,
który uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego oraz do
Wydziału Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych
mieszczącego się w URPL. W przypadku stwierdzenia ciężkiego niepożądanego
działania produktu leczniczego tzn. takiego, które bez względu na zastosowaną
dawkę produktu powoduje zgon pacjenta, zagrożenie życia, konieczność
hospitalizacji lub jej przedłużenie, trwały lub znaczny uszczerbek na zdrowiu lub
inne działanie produktu leczniczego, które lekarz wg swojego stanu wiedzy uznał za
ciężkie, lub jest chorobą, wadą wrodzoną lub uszkodzeniem płodu - zgłoszenia
należało dokonać się nie później niż w terminie 15 dni od dnia uzyskania takiej
informacji.

W Procedurze żawężono definicję NDL w stosunku do definicji wart. 2 pkt 3a
ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne6, zgodnie z którą NDL to
każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego, a nie wyłącznie
działanie będące następstwem stosowania dawek zalecanych w celach
profilaktycznych i leczniczych.

(akta kontroli str. 5-9, 69)
W żadnym dokumencie przedłożonym do kontroli NIK nie wskazano sposobu
monitorowania i dokonywania analiz NDL. Nie określono również sposobu realizacji
obowiązku zgłaszania NDL przez inny niż osoby wykonujące zawód medyczny
g. ratowników medycznych, pielęgniarki i położne. Treść Procedury nie odnos~a się
do:
- kwestii związanych z niepożądanymi odczynami poszczepiennymi (dalej:

"NOP");
- przyjmowania zgłoszeń od pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych lub

opiekunów faktycznych - na podstawie art. 36d ust 2 Prawa farmaceutycznego.

6 Dz. U z 2019 r. poz. 499, ze zm. (dalej: "Prawo farmaceutyczne").
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Prezes zarządu wyjaśn~, że, stosownie do zapisów Regulaminu Organizacyjnego,
przyjęto iż w sprawach nieuregulowanych w tym Regulaminie, mają zastosowanie
przepisy obowiązującego prawa. Dodatkowo wprowadzono procedury i instrukcje
oraz formularze związane z wdrożeniem systemu zarządzania jakością. Wszystkie
sprawy mające znaczenie dla funkCjonowania Szpitala, w tym związane z terapią
pacjentów, omawiane są indywidualnie przez personel z Prezesem Zarządu, który
jednocześnie wykonuje zadania dyrektora medycznego lub na comiesięcznych
spotkaniach kadry kierowniczej.

Ponadto Prezes Zarządu wyjaśn~, że "Obowiązująca w Spółce "Procedura"
dotyczyła ordynatorów, lekarzy przeprowadzających wywiad z pacjentem,
stawiających diagnozę, decydujących o wdrożonej terapii. Pielęgniarki i położne
dyżurne informują lekarzy o każdym zauważonym niepokojącym objawie
dotyczącym stanu zdrowia pacjenta. Lekarz prowadzący analizuje zgłoszenia
personelu pielęgniarskiego oraz ocenia, czy niepokojące objawy są wynikiem
pogorszenia stanu zdrowia czy niepożądanego działania leku, mając zawsze do
dyspozycji w systemie informatycznym dostęp do charakterystyki produktu
leczniczego, również ratownicy medyczni pracujący w Szpitalnym Oddziale
Ratunkowym ściśle współpracują z lekarzami dyżurnymi i podobnie jak personel
pielęgniarski, przekazują informację o przyjętym pacjencie.
Z uwagi na brak w przepisach prawa zasad uregulowania w podmiotach
leczniczych m.in. sposobu monitorowania działań niepożądanych leków
i niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz ich ewidencji, w Spółce stosuje
się zasadę przekazywania wszystkich informacji na ten temat do Apteki Szpitalnej,
podobnie jak w przypadku Procedury wstrzymania i wycofania produktu
leczniczego z obrotu".

(akta kontroli str. 71-74)
1.2. Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Szpitala? Apteka Szpitalna została
zobowiązana do udziału w monitorowaniu niepożądanych działań leków poprzez
nadzór nad lekami wstrzymywanymi i wycofanymi z obrotu oraz prowadzenie
odpowiedniej ewidencji, ij. zgodnie z art. 86 ust 3 pkt 7 Prawa farmaceutycznego.
Szpital nie posiadał żadnych innych dokumentów poza ww. Regulaminem
Organizacyjnym i Procedurą, dotyczących postępowania na wypadek wystąpienia
zjawiska działania niepożądanego leków.

(akta kontroli str. 10-67, 69-70)

Prezes Zarządu wyjaśnił, że "Apteka prowadzi zeszyt ewidencji zgłoszeń działań
niepożądanych produktów leczniczych oraz gromadzi dokumentacje otrzymaną
z oddziałów wraz z załączonym dowodem przesłania informacji do URPL. Ze
względu na to, że Szpital nie jest szpitalem specjalistycznym, leki stosowane
ograniczają się do Szpitalnej Listy Leków zawartej w Receptariuszu Szpitalnym. Są
to leki podstawowe często występujące na rynku aptecznym od kilkudziesięciu lat -
sprawdzone. Nie stosuje się w Szpitalu terapii nowatorskich. Istnieje tylko jeden
preparat oznaczony odwróconym trójkątemB.Ponadto Szpital nie świadczy odrębnej
usługi medycznej w zakresie szczepień pacjentów, a wykonywane szczepienia
dotycząjedynie noworodków urodzonych w Szpitalu.
Na potencjalnie mogące wystąpić zjawisko niepożądanego działania leku Apteka
Szpitalna reagowała i reaguje wysyłając na oddziały otrzymywane od dystrybutorów
komunikaty, ostrzeżenia. Dla przykładu w kwietniu 2019 r. odbyły się szkolenia
zakończone otrzymaniem certyfikatu - dla fachowego personelu medycznego -
pracowników, którzy przepisują, dostarczają i podają roztwory do infuzji zawierające

7 Wprowadzony Uchwałą Zarządu Szpitala nr 112019 z 25.09.2019 r. wersja aktualna z Uchwala nr 512019 z 30.122019 r.
a Leki dodatkowo monitorowane.
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hydroksyetyloskrobię. Podobnie otrzymane ostrzeżenia dotyczące preparatów
stosowanych w terapii nerkozastępczej prowadzonej na Oddziale Anestezjologii
i Intensywnej Terapii, przekazane zostały do wiadomości personelowi oddziału.
Dodatkowo cały personel medyczny posiada dostęp do Internetu, gdzie na bieżąco
może przeglądać komunikaty Urzędu."

(akta kontroli str. 73-75)

1.3. W Szpitalu, w okresie objętym kontrolą nie planowano i nie realizowano szkoleń
z zakresu monitorowania i analizowania działań niepożądanych leków oraz kwestii
niepożądanych odczynów poszczepiennych. Jak wyjaśnił Prezes Zarządu, personel
fachowy Szpitala uczestniczy w szkoleniach wewnętrznych, w ramach
obowiązkowego doskonalenia zawodowego - w kursach, seminariach i sympozjach,
na których problem monitorowania działań niepożądanych leków jest często
poruszany. Według Prezesa Zarządu ze względu na rzadkie przypadki
występowania niepożądanego działania produktu leczniczego w Szpitalu, brak
wniosków ze strony personelu o przeprowadzenie szkoleń w przedmiotowym
zakresie oraz realizację przez personel obowiązkowego samokształcenia, Szpital
nie prowadz~ szkoleń w zakresie problematyki związanej z niepożądanym
działaniem produktu leczniczego.

(akta kontroli str. 74-76)

1.4. W Szpitalu nie wdrożono systemu kontroli i nadzoru nad monitorowaniem
niepożądanych działań leków, ze względu Oakwyjaśnił Prezes Zarządu) na brak
uregulowań prawnych w kwestii formy i zakresu działań kontrolnych i nadzorczych
nad zgłaszaniem NDL, według Prezesa Zarządu Szpital opierał się na rzetelności
i wiedzy personelu medycznego udzielającego świadczeń medycznych oraz
przestrzeganiu przez personel przyjętych zasad postępowania.

(akta kontroli str. 85)

1.5. Szpital nie prowadził akcji informacyjnej w zakresie możliwości przekazywania
przez pacjentów zgłoszeń pracownikom medycznym o niepożądanym działaniu
leków, ponieważ uznano że akcja informacyjna prowadzona dla pacjentów przez
URPL oraz informacje udostępniane przez Rzecznika Praw Pacjenta, w tym na
stronie internetowej, są wystarczające.

(akta kontroli str. 85)
1.6. W Szpitalu nie zidentyfikowano problemów związanych z realizacją zadań
dotyczących monitorowania niepożądanych działań leków, gdyż przypadek
niepożądanego działania leku (w 2016 r.) został zgłoszony przez personel
medyczny, wobec czego Szpital zrezygnował z zakupu leku korzystając z jego
zamiennika.

(akta kontroli str. 85)
Stwierdzone W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie

nieprawidłowości stwierdzono następującą nieprawidłowość:
Nie wprowadzono rozwiązań organizacyjnych zapewniających prawidłową realizację
zadań związanych z identyfikowaniem i ewidencjonowaniem, a także zgłaszaniem
NDL w sposób zgodny z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

(akta kontroli str. 71-75)
OCENA CZĄSTKOWA W Szpitalu wprowadzono "Procedurę postępowania w przypadku stwierdzenia

niepożądanego działania produktu leczniczego", w której zawężono definicję NDL
w stosunku do definicji zawartej w Prawie farmaceutycznym. Wyłączone z niej były
niekorzystne reakcje polekowe inne nii wynikające ze stosowania dawek
zalecanych w celach profilaktycznych i leczniczych. Ponadto w Procedurze prawo
do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych ograniczono jedynie do
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lekarzy i farmaceutów, z pOminięciem pozostałych osób, które na podstawie
obowiązujących przepisów, zobowiązane były również do zgłaszania NOL.
W Szpitalu nie wprowadzono rozwiązań organizacyjnych zapewniających
prawidłową realizację zadań związanych z identyfikowaniem i ewidencjonowaniem
działań niepożądanych produktów leczniczych, a także pełną zgłaszalność NOL.
Ujawnienie w trakcie kontroli przypadków NOL, które nie zostały zidentyfikowane
i zgłoszone wskazują na potrzebę objęcia szkoleniem osób wykonujących
w Szpitalu zawód medyczny w celu skutecznego i efektywnego wypełniania zadań
w zakresie monitorowania i zgłaszania NOL.

Szpital nie prowadził także akcji informacyjnej w zakresie możliwości przekazywania
przez pacjentów zgłoszeń pracownikom medycznym o niepożądanym działaniu
leków.

2. Monitorowanie występowania niekorzystnych działań
leków i zapewnienie ich zgłaszania

2.1. W Szpitalu prowadzono "Ewidencję zgłoszeń o niepożądanym działaniu
produktów leczniczych", założoną z inicjatywy Kierownika Apteki Szpitalnej.
Integralną częścią ewidencji był załączony oryginał zgłoszenia i potwierdzenie jego
przekazania do właściwego podmiotu. W Szpitalu nie było szczegółowych
uregulowań wewnętrznych w zakresie ewidencji dotyczącej działań niepożądanych
leków oraz produktów leczniczych, które wywołałyby Nap.
Żadna ze skarg i wniosków, które wpłynęły do Szpitala w kontrolowanym okresie,
a także przeprowadzone kontrole przez instytucje zewnętrzne nie dotyczyły kwestii
z związanych z NOL. Również NFZ nie odnotował skarg i zgłoszeń dotyczących
niewłaściwej realizacji przez Szpital świadczeń zdrowotnych w kontekście
wystąpienia działań niepożądanych produktów leczniczych.

(akta kontroli str. 68, 71, 86-88)

2.2. W Szpitalu, w okresie objętym kontrolą nie odnotowano żadnego NOL, w tym
stanowiącego Nap9. U żadnego pacjenta w trakcie hospitalizacji nie
zidentyfikowano niepożądanych działań leków ani nie przyjęto w tym okresie
żadnego pacjenta, w związku wystąpieniem NOL. Nie hospitalizowano również
pacjentów z rozpoznaniem schorzeń polekowych. Szpijal w ww. okresie czasu nie
otrzymał żadnych zgłoszeń NOL od pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych lub
opiekunów faktycznych. W okresie objętym kontrolą w Szpitalu nie odnotowano
przypadków wystąpienia Nap.
Z wyjaśnień Prezesa Zarządu wynika, że wykonywane szczepienia dotyczyły
jedynie noworodków urodzonych w Szpitalu.

(akta kontroli str. 73-74, 77-84)

2.3. W Szpitalu w okresie objętym kontrolą NIK było hospitalizowanych: 8.722
pacjentów w 2017 L, 9.179 w 2018 L oraz 9.204 w 2019 r. Natomiast
obowiązkowych szczepień ochronnych noworodków wykonano odpowiednio 1.647,
1.668 i 1.731.

9 Wcześniej, w 2016 r. zgłoszono tylko jeden związany z niepożądanym działaniem produktu leczniczego, który dotyczył dwóch
pacjentów.
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Na podstawie objętej badaniem próby dokumentacji medycznej10 dotyczącej 50
pacjentów hospitalizowanych w latach 2018-201911 oraz 10 pacjentów
zaszczepionych w tych latach stwierdzono, że:

- w dokumentacji medycznej pacjentów zaszczepionych w Szpitalu nie
odnotowano treści wskazujących na możliwość wystąpienia Nap;

- w dokumentacji dwóch pacjentów odnotowano objawy niekorzystnej reakcji
polekowej, które nie zostały zgłoszone do Apteki Szpitalnej oraz URPL lub
podmiotu odpowiedzialnego.

W dwóch przypadkach pomimo odnotowania w dokumentacji medycznej rozpoznań
(będących przesłanką przyjęcia do Szpitala) wskazujących na możliwość
wystąpienia niekorzystnej reakcji polekowej i objawów niekorzystnej reakcji
polekowej osoby wykonujące zawód medyczny nie zidentyfikowały NOL,
w konsekwencji czego nie dokonano ich zgłoszenia. U pacjenta
z rozpoznaniem T43.2 "Inne i nieokreślone leki przeciwdepresyjne", po przyjęciu
leku do leczenia zaburzeń wywołanych depresją, wystąpiła reakcja w postaci
tachykardii, niepokoju, drżenia mięśni i bólu prawej kończyny górnej. U pacjenta
z rozpoznaniem T42.6 "Inne leki przeciwpadaczkowe i uspakajająco-nasenne", po
przyjęciu leków ij. kwasu walproinowego i kwetiapiny, wystąpiła reakcja w postaci
braku samodzielnego oddychania.

(akta kontroli str. 89-92)
W historiach chorób tych pacjentów podano nazwy leków przez nich zażytych.
Dokumentacja zawierała również pozostałe informacje niezbędne do wysłania
zgłoszenia takie jak: inicjały, płeć oraz wiek pacjenta, które stosownie do art. 36e
ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne powinny się znajdować w zgłoszeniu NDL do
Prezesa URPL.

Nieprzekazanie zgłoszeń o wystąpieniu NDL przez osoby wykonujące w Szpitalu
zawód medyczny było niezgodne z art. 36d ustawy Prawo farmaceutyczne. Zgodnie
z art. 45a ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz jest
obowiązany zgłosić podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu
leczniczego na rynek i Prezesowi URPL, działanie niepożądane produktu
leczniczego. Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 2 pkt 3d Prawa farmaceutycznego
ciężkim niepożądanym działaniem produktu leczniczego - jest działanie, które bez
względu na zastosowaną dawkę produktu leczniczego powoduje m.in. konieczność
hospitalizacji lub jej przedłużenie.

Z wyjaśnień Prezesa Zarządu wynika, że wyszczególnione przypadki:
- pierwszy, oznaczony symbolem T43.2 - u pacjenta Oddziału Pediatrycznego;
- drugi, oznaczony symbolem T42.6 u pacjenta Oddziału

Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
dotyczyły celowego działania pacjenta - przyjęcia leku w dawkach toksycznych,
w związku z czym nie uznano za konieczne potraktowania ich jako niepożądanych
działań produktów leczniczych. Zastosowane produkty lecznicze nie były stosowane
w dawkach terapeutycznych zawartych w Charakterystyce Produktów Leczniczych.

(akta kontroli str. 93-94)
NIK wskazuje, że w art. 2 pkt 3a Prawa farmaceutycznego, w brzmieniu
obowiązującym od 25 listopada 2013 L, określone zostało, że NDL to każde
niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego, a nie wyłącznie
działanie będące następstwem stosowania dawek zalecanych w celach

10 Wytypowanej metodą doboru celowego.
11 Rozpoznanie - T.43.2 - Inne i nieokreślone leki przeciwdepresyjne (1 przypadek); rozpoznanie - T42.6 - Inne leki
przeciwpadaczkowe i uspokajająco-nasenne (1 przypadek); leki dodatkowo monitorowane (48 przypadków).
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profilaktycznych i leczniczych. W uzasadnieniu do nowelizacji, wprowadzającej m.in.
zmianę definicji NOL, wskazano, że celem tej zmiany ustawy12jest m. in. stworzenie
takiej definicji działania niepożądanego produktu leczniczego, która w sposób
jednoznaczny i precyzyjny obejmie tym pojęciem nie tylko działanie, które należy
utożsamiać z niekorzystnym i niezamierzonym skutkiem stosowania tego produktu
w sposób dozwolony, ale także ze skutkiem niewłaściwego stosowania, stosowania
poza warunkami określonymi w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu, w tym
stosowania niezgodnego z przeznaczeniem, wynikającym z przedawkowania
produktu leczniczego albo błędu medycznego w stosowaniu produktu leczniczego.
Zmiana ta była wprowadzona w związku z implementacją Dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającej -
w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii - dyrektywę 2001/831WE
w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych
stosowanych u ludzi13.

Stwierdzone W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
nieprawidłowości stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Nie zapewniono rzetelnego identyfikowania przez osoby wykonujące zawód
medyczny realizujące świadczenia zdrowotne w Szpitalu niekorzystnych reakcji
polekowych jako NOL, w wyniku czego nie zgłoszono ujawnionych w wyniku kontroli
NIK dwóch przypadków niepożądanego działania leków, co było niezgodne
art. 36d ustawy Prawo farmaceutyczne. Ponadto ujawnione przypadki działania
niepożądanego leków stanowiły podstawę przyjęcia do Szpitala, kwalifikując się,
zgodnie z art. 2 pkt 3d ww. ustawy, do ciężkich NOL.

(akta kontroli str. 86-87, 89-92)

OCENA CZĄSTKOWA W Szpitalu nie w pełni przestrzegano przepisów obowiązującego prawa dotyczących
raportowania NOL. Nie zapewniono rzetelnego monitorowania występowania
niekorzystnych działań leków oraz prawidłowej realizacji ustawowego obowiązku
zgłaszania NOL. Zaznaczyć należy, że w badanym okresie nie zostało
zidentyfikowane i przekazane żadne zgłoszenie. W wyniku kontroli ujawniono dwa
przypadki wystąpienia niekorzystnych reakcji polekowych, które nie zostały
zidentyfikowane jako NOL i niezgłoszone Prezesowi URPL przez osoby wykonujące
zawody medyczne realizujące świadczenia zdrowotne w Szpitalu.

Uwaga

IV. Uwagi i wnioski
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następującą uwagę
iwniosek:
Ujawnienie w wyniku kontroli niezidentyfikowanych a przez to niezgłoszonych
przypadków NOL, wskazuje na potrzebę przeszkolenia w tym zakresie osób
wykonujących zawody medyczne, realizujące świadczenia zdrowotne w Szpitalu.
Zapewnienie rzetelnego identyfikowania i zgłaszania działań niepożądanych
produktów leczniczych.

Wniosek

V. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli.

12 Ustawa z dnia 27września 2013r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. u. poz.
1245)
13 Dz. Urz UE L 34831122010,sIr. 74
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Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykorzystania uwagi
iwykonania wniosku

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 Gdańsku. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń.
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli,
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania
uwagi i wykonania wniosku pokontrolnego 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.

Gdańsk, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Kontroler:
Witold Dąbrowski

główny specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor
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