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I. Dane identyfikacyjne
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku,
ul. Juliana Węgrzynowicza 13, 84-300 Lębork (dalej: "Szpital")

Marta Frankowska, (dalej: "Dyrektor") od 1.12.2019 r.; p.o. Dyrektor Szpitala od
01.09.2019 r. do 30.11.2019 r.
W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili:
- Lidia Anna Kodłubańska, Dyrektor Szpitala, od 01.05.2015 L do 31.03.2019 L,

- Wiktor Hajdenrajch, p.o. Dyrektor Szpitala, od 01.04.2019 L do 30.04.2019 r.;
Dyrektor Szpitala od 01.05.2019 L do 31.08.2019 L

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 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 L o Najwyższej Izbie KontrolP.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Alicja Kosznik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli
nr LGDI1/2020 z 02.01.2020 L

(akta kontroli str. 1-5)

10Z u. z 2019 r. poz. 489, ze zm. (dalej: "ustawa o NIK")



II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności
OCENA OGÓLNA W Szpitalu, w grudniu 2017 r. wprowadzono rozwiązania organizacyjne

usprawniające realizację zadań związanych z monitorowaniem i raportowaniem
działań niepożądanych leków (dalej: "NDL"), do stosowania których zobowiązano
wszystkie osoby wykonujące zawody medyczne w Szpitalu.

Zapewniono udział w procesie monitorowania NDL pracowników Apteki Szpitalnej,
farmakologa szpitalnego i Komitetu Terapeutycznego. Uwzględniano wymogi
określone w standardach akredytacyjnych w zakresie prowadzenia ewidencji NDL,
wprowadzenia obowiązku raportowania NDL do Apteki Szpitalnej, zapewniono
udział personelu medycznego w szkoleniach w tym zakresie. Podjęto działania na
rzecz zwiększenia zgłaszalności NDL, w tym dokonano modyfikacji procedur
postępowania oraz wprowadzono cykliczne przeglądy farmakologiczne. W celu
objęcia nadzoru nad ogółem spraw związanych z prowadzoną w Szpitalu
farmakoterapią od 2018 r. zatrudniono lekarza specjalistę w zakresie farmakologii
klinicznej. W efekcie tych działań nastąpił wzrost zgłaszalności z jednego przypadku
w 2017 r. do pięciu w 2018 r. i sześciu w 2019 r., co stanowiło odpowiednio 0,01,
0,05% i 0,06% ogółu hospitalizowanych. Nie mniej jednak,
z powodu błędnej interpretacji przepisów, nie zgłoszono jednego przypadku NDL
z2019r.

Ewidencja NDL zawierała informacje o odnotowanych NDL, prawidłowo zgłoszonych
Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych (dalej: "Prezes URPL"). W ramach stosowanegow Szpitalu
systemu monitorowania,przypadkiNDL podlegałyanalizieprzez KomitetTerapeutyczny
z udziałemfarmakologaklinicznego.

OBSZAR

Opis stanu
faktycznego

III.Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny
cząstkowe3 kontrolowanej działalności

1. Organizacja wykonywania zadań monitorowania
niepożądanychdziałań leków.

1.1. Zadania związane z monitorowaniem NDL przypisano Kierownikowi Apteki
Zakładowej4 (Szpitalnej) i Komitetowi Terapeutycznemu - Zespołowi ds.
farmakoterapii5 (dalej: "Komitet Terapeutyczny"), do zadań którego należała m.in.
"okresowa analiza działań niepożądanych leków". W skład Komitetu
Terapeutycznego wchodzili: "Naczelny Lekarz Szpitala (przewodniczący) oraz
członkowie: Kierownik Apteki Zakładowej, Farmakolog Szpitala, Naczelna
Pielęgniarka, Przewodniczący Komitetu ds. Zakażeń Wewnątrzszpitalnych, Lekarze
Kierujący Oddziałami, Kierownik Laboratorium Mikrobiologicznego, Pielęgniarka
Epidemiologiczna oraz Pełnomocnik Zintegrowanego Systemu Zarządzania".
Dyrektor wyjaśniła, że problematyka zgłaszania NDL, w tym "wypracowanie
skutecznej metody na zwiększenie raportowania" została zamieszczona
w harmonogramie prac KomitetuTerapeutycznego na 2019 r.
Zgodnie z § 2 pkt 13 Zarządzenia nr 68/2018 Kierownik Apteki, w imieniu Komitetu
Terapeutycznego, podczas ostatniego w roku posiedzenia informowała członków

2 Najwyisza Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.
3 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.
4 Na podstawie stanowiskowej karty pracy - zakresu czynności: .udział w pracach Zespołu Terapeutycznego' oraz
,przestrzeganie procedur".
s Zarządzenie nr 6812018 Dyrektora Szpitala z dnia 19.092018 r. w sprawie powołania Komitetu Terapeutycznego - Zespołu
ds. farmakoterapii.
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zespołu o zgłoszeniach działań niepożądanych produktów leczniczych
raportowanych do Urzędu Rejestracji Produktów leczniczych, Wyrobów
Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej: "URPl"). Członkowie Komitetu
dokonywali analizy zgłoszeń. Kwestia wymogu przekazywania informacji
dotyczących NDl była m.in. przedmiotem posiedzeń Komitetu w dniach: 25 maja
2017 L, 23 stycznia i 18 kwietnia 2018 r. oraz 27 września 2019 L (analiza
przypadków i zgłaszanie NDl, skutki uboczne działania leków, podniesienie
bezpieczeństwa farmakoterapii i zminimalizowanie interakcji lekowych, dodatkowe
monitorowanie leków oznaczonych symbolem odwróconego czarnego trójkąta).

(akta kontroli str. 68-77)

Procedury dotyczące sposobu postępowania w przypadku wystąpienia NDl zostały
wprowadzone Zarządzeniem Dyrektora Szpitala z dnia 28 grudnia 2017 L6, jako
integralna część Receptariusza Szpitalnego, w rozdziale Farmakoterapia - FA 11
(FA 11.1 Niepożądane działanie leków i wyrobów medycznych; FA 11.2
Postępowanie w przypadku podejrzenia braku spełnienia wymagań jakościowych
produktu leczniczego lub braku spełnienia wymagań zasadniczych wyrobu
medycznego). Do ich stosowania zobowiązano wszystkie osoby wykonujące
zawody medyczne w Szpitalu.

(akta kontroli str. 8-42)
W ramach ww. procedury FA 11.1 wydanie 3, Niepożądane działanie leków
i wyrobów medycznych określono: jej cel (standaryzacja zasad postępowania
w przypadku stwierdzenia niepożądanych działań leków i wyrobów medycznych),
zakres (raportowanie niepożądanych działań stosowanych leków i wyrobów
medycznych), definicje i oznaczenia (działanie niepożądane produktu leczniczego7),

odpowiedzialność, oraz działanie. Do procedury opracowano obowiązujące
formularze (FA 11.1-F01 podejrzenie niepożądanego działania produktu
leczniczego; FA 11.1-F02 formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu
leczniczego dla osoby wykonującej zawód medyczny; FA 11.1-F03 formularz
zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dla pacjentów, ich
przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych; FA 11.1-F04 formularz
zgłoszenia incydentu medycznego).

Odpowiedzialnośćw zakresie procedury ponosili:
Kierownik Apteki - za nadzór nad prawidłową realizacją procedury i jej
aktualizację;

- lekarze kierujący oddziałami, pielęgniarki/położne oddziałowe - za nadzór nad
realizacją procedury;

- personel medyczny - za prawidłową realizację procedury.
Procedura m.in.:
- zawierała zobowiązanie personelu medycznego do niezwłocznego zgłoszenia

podejrzenia niepożądanego działania produktu (wszystkie produkty lecznicze
dopuszczone do obrotu w Polsce) po uprzedniej konsultacji z lekarzem
prowadzącym leczenie - z wykorzystaniem formularza FA 11.1-F01.
W procedurze zamieszczono zapis dot. prawa pacjenta (przedstawiciela
ustawowego, opiekuna) do zgłoszenia niepożądanego działania produktu
leczniczego z wykorzystaniem formularza FA 11.1-F03;

- przewidywała zwrócenie szczególnej uwagi na działanie niepożądane:
• produktów leczniczych zawierających nową substancję czynną;

6 Zarządzenie nr 7412017 w spr. wprowadzenia procedur z rozdziału Farmakoterapia (FA) Programu Akredytacji Szpitali.
7 Każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego.
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• produktów leczniczych złożonych, zawierających nowe połączenia substancji
czynnych;

• produktów leczniczych zawierających znaną substancję czynną ale
podawanych nową drogą;

• występujące w wyniku podania nowych postaci produktów leczniczych;
• produktów leczniczych, które uzyskały nowe wskazanie;
• w przypadkach, gdy niepożądane działanie produktu stało się powodem

zmiany leczenia;
• występujące w trakcie lub bezpośrednio po rozwiązaniu ciąży;

- nakładała obowiązek zgłoszenia do Departamentu Monitorowania
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPL wszystkich podejrzeń
działania niepożądanego, w których nie można wykluczyć związku między
zastosowanym produktem leczniczym a reakcją podlegającą zgłoszeniu (tzw.
zgłoszenia spontaniczne). Zgłoszenie działania niepożądanego należało
dokonać w terminie "nie później niż 15 dni", przytaczają; opis działania
niepożądanego w oryginalnym brzmieniu podanym przez osobę zgłaszającą
podejrzenie niepożądanego działania leku. Procedura nakładała obowiązek
niezwłocznego przedstawienia zgłoszenia uzupełniającego w przypadku
niedysponowania w chwili zgłaszania pełnymi danymi przez osobę zgłaszającą;

- określała przypadkiwyłączenia z obowiązku raportowania8;
- określała, iż w przypadku wątpliwości czy zdarzenie spełnia kryteria

raportowania, należało uznać, że takie kryteria spełnia.
(akta kontrolistr. 16-43)

1.2. Stosowana w Szpitalu procedura FA 11.1 Niepożądane działanie leków
i wyrobów medycznych została opracowana przez Aptekę Szpitalna w oparciu
o standardy akredytacyjnegoDyrektor Szpitala wyjaśnUa, że pracownicy Apteki
reagują na zgłaszane z oddziałów przypadki, uczestnicząc w uzupełnianiu
formularza FA 11.1 - F01 ("podejrzenie niepożądanego działania leku").
Po przekazaniu formularza do Apteki Szpitalnej, Kierownik Apteki przekazuje
zgłoszenie do URPL.

(akta kontrolistr. 68, 77, 145-178)
Zarządzeniem nr 4/2020 Dyrektora Szpitala z dniem 20 lutego 2020 r. wprowadzona
została do stosowania procedura FA 11.1 - Procedura postępowania w przypadku
podejrzenia wystąpienia niepożądanego działania leków i wyrobów medycznych -
wydanie 4, z równoczesnym wycofaniem poprzedniej edycji.1o

(akta kontrolistr. 200-204)

8 Z obowiązku raportowania wyłączono zdarzenia w wyrobem: - którego niezdatność jest możliwa do stwierdzenia i która nie
mogłaby być niewykryta przez użytkownika przed użyciem wyrobu; - zdarzenie wynikało ze stanu, w którym pacjent znajdował
się przed użyciem wyrobu lub w którym znalazł się w trakcie jego stosowania, o ile wytwórca powziął informację, że wyrób
dzialal, tak jak powinien, i nie spowodował ani nie przyczyn~ się do śmierci lub pogorszenia stanu zdrowia; - zdarzenie
wynikało z przekroczenia terminu ważności, czasu lub krotności bezpiecznego używania albo terminu okresowego przeglądu
lub obsługi serwisowej, podanych w oznakowaniu lub instrukcji używania wyrobu, jeżeli rodzaj niezdatności jest znany lub
spodziewany; - zdarzenie, które nie doprowadz~o do śmierci lub poważnego pogorszenia stanu zdrowia pacjenta, ponieważ
zadziałały, zgodnie z zastosowaną normą lub udokumentowanymi danymi wejściowymi do projektowania, cechy konstrukcyjne
chroniące przed niezdatnością stwarzającą zagrożenie, o ile pacjent nie był narażony na niebezpieczeństwo oraz typ alarmu
zastosowanego jako środek ochronny był powszechnie uznany w przypadku danego rodzaju wyrob<Yw; - działanie
niepożądane, rozumiane jako każde niekorzystne i niezamierzone działanie wyrobu, spełniające łącznie warunki: wyrażnie
określone w oznakowaniu lub instrukcji używania wyrobu; dobrze znane z piśmiennictwa naukowego, badań klinicznych lub
praktyki klinicznej jako przewidywalne oraz określono Uakościowo lub ilościowo) prawdopodobieństwo ich wystąpienia podczas
zgodnego z przeznaczeniem użycia i działania wyrobu; zanim wystąp~, zostały opisane w dokumentacji wyrobu, w tym
oszacowano ich ryzyko; są klinicznie akceptowalne, gdyż korzyści z zastosowania danego wyrobu u pacjenta przeważają nad
ryzykiem związanym z działaniami niepożądanymi; - zdarzenie, które nie doprowadz~o do śmierci lub poważnego pogorszenia
stanu zdrowia i w którego przypadku oceniono, że ryzyko to jest bardzo małe oraz - jeżeli takie ryzyko w ocenie ryzyka zosłało
określone i udokumentowane jako klinicznie akceptowalne
9 O których mowa w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów akredytacyjnych
w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz. Urz. MZ Nr 2 poz. 24).
10 Zarządzenie Nr 412020 Dyrektora Szpitala z dnia 13.02.2020 w sprawie wprowadzenia nowej edycji procedury FA 11.1 -
wydanie 4.
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1.3. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia przeprowadziło
w Szpitalu wizytę akredytacyjną w dniach 5 - 7 grudnia 2018 r. W raporcie
z przeglądu akredytacyjnego z 20 grudnia 2018 r., w sekcji Farmakoterapia (FA)
oceniono standard FA 11 na "1". W Raporcie zamieszczono zapis: "Niepożądane
działania stosowanych leków i preparatów krwiopochodnych są dokumentowane.
W ciągu ostatniego roku zgłoszono zaledwie cztery przypadki niepożądanych
działań leków".

(akta kontroli str. 44-53)
W ramach obowiązującej w Szpitalu procedury raportowania NDL odpowiedzialność
ponosili: Kierownik Apteki (nadzór nad prawidłową realizacją procedury i jej
aktualizacja); lekarze kierujący oddziałami, pielęgniarki/położne oddziałowe (nadzór
nad realizacją procedury); personel medyczny (prawidłowa realizacja procedury -
zgłoszenie podejrzenia niepożądanego działania produktu leczniczego
z wykorzystaniem formularza FA 11.1 - F01). Zgłoszenia niepożądanego działania
produktu leczniczego do Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań
Produktów Leczniczych URPL dokonywano z wykorzystaniem formularza
opracowanego do procedury.

(akta kontroli str. 21-27)

1.4. Personel medyczny podnosił kwalifikacje zawodowe z zakresu NDL w ramach
szkoleń organizowanych przez SzpitaP1. Tryb i zasady planowania oraz realizacji
szkoleń zostały określone w Procedurze planowania i realizacji szkoleń
wprowadzonej Zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr 212017 z dnia 25 stycznia
2017 r12. "Wykaz obowiązujących szkoleń wewnętrznych", stanowił załącznik do
procedury.
W kontrolowanym okresie w Szpitalu zaplanowano i zorganizowano trzy szkolenia
w zakresie monitorowania niepożądanych działań leków Oednoszkolenie rocznie na
temat Je ki stosowane w oddziale. Zdarzenia niepożądane"). W szkoleniach,
przeprowadzanych w ramach oddziałów, uczestniczyło: w 2017 r. 36 lekarzy
(26,6%), 157 osób (71,4%) z personelu pielęgniarskiego oraz 38 ratowników
medycznych (43,9%); w 2018 r. 42 lekarzy (27,4%), 165 osób (69,9%) z personelu
pielęgniarskiego oraz 38 ratowników medycznych (100%); w 2019 r. 47 lekarzy
(31,3%), 143 osoby (55,9%) z personelu pielęgniarskiego oraz 32 ratowników
medycznych (66,7%).

(akta kontroli str. 54, 57-67)
Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że kryterium stosowanym przy kierowaniu personelu
medycznego na szkolenie w zakresie NDL było uprawnienie do zlecania lub!!
podawania leków i produktów leczniczych oraz obowiązek wynikający z wdrożonej
w Szpitalu procedury FA 11.1 wydanie 3 Niepożądane działanie leków i wyrobów
medycznych (dotyczyło to osób wykonujących zawody medyczne: lekarz,
pielęgniarka, położna, ratownik medyczny). Szkolenia przeprowadzano zgodnie
z planem szkoleń. Ze względów organizacyjnych i pracę w ruchu ciągłym
uczestniczyły w nim osoby przebywające w danym terminie w Szpitalu w związku ze
świadczoną pracą. Personel, który nie uczestniczył w szkoleniu informowany był
o jego zakresie przez bezpośredniego przełożonego. Z uwagi na współpracę
Szpitala z farmakologiem klinicznym charakter szkoleniowy miało również każde
posiedzenie Komitetu Terapeutycznego, a osoby w nim uczestniczące (członkowie
Komitetu) zobowiązani byli do przekazywania uzyskanej wiedzy współpracownikom.

(akta kontroli str. 204-205)

11 Potwierdzenia udziału pracowników Szpitala w szkoleniach z zakresu NDL nie odnotowywano w aktach osobowych w formie
zaświadczeń. Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu stanowiła lista obecności, która zgodnie z procedurą, po zakończeniu
roku kalendarzowego przekazywana była do Działu Kadr wraz z wykazem PlanuJRealizacji Szkoleń Wewnętrznych.
1211. 521
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W zakresie monitorowania niepożądanych działań leków w Szpitalu prowadzono
działania obejmujące:
- przeglądy farmakologiczne przeprowadzane przez specjalistę farmakologa

klinicznego i kierownika Apteki (od 2018 r.) - ocena dokumentacji medycznej
w aspekcie prawidłowości jej prowadzenia, właściwej ordynacji leków, oceny
interakcji lekowych, oceny prawidłowości przeprowadzania wywiadu lekowego
oraz prawidłowości farmakoterapii po wypisie (zgodnie z wyjaśnieniem
Dyrektora - w trakcie obchodów/wizytacji każdorazowo poruszano kwestię
konieczności i sposobu zgłaszania NDL); zalecenia po przeprowadzonej
wizytacji zamieszczano w "Karcie wniosków z wizytacji Farmakologa
Klinicznego" (m.in. dot. wyznaczenia - przez kierującego oddziałem - osoby
odpowiedzialnej za wypełnienie i przekazanie dokumentu do Apteki);
okresowa analiza niepożądanych działań leków przez Komitet Terapeutyczny;
kontrole w zakresie prawidłowości stosowanej antybiotykoterapii prowadzone
w ramach prac Zespołu ds. Kontroli Zakażeń Szpitalnych;
w latach 2017-2019 dokonano aktualizacji i modyfikacji obowiązujących
procedur postępowania dotyczących farmakoterapii wraz z wprowadzeniem
nowych regulacji; udostępniono narzędzie służące do wyszukiwania
Charakterystyk Produktów Leczniczych oraz powstania ewentualnych interakcji;
wdrożono system informatyczny AMMS umożliwiający monitorowanie
aktualnych interakcji lekowych.

(akta kontroli str. 78-79, 81-130,143)
W kontrolowanym okresie w Szpitalu nie zarejestrowano skarg dotyczących NDL.
Ponadto skarg na działalność Szpitala w zakresie związanym z NDL, nie odnotował
również Pomorski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia.

(akta kontroli str. 56, 78-79, 143, 208-209)
Dyrektor wyjaśn~a, że możliwość wystąpienia NDL identyfikowano również w trakcie
prowadzenia czynności kontrolnych w ramach przeglądu dokumentacji medycznej
oraz wywiadu z personelem (m.in. Karty wniosków z wizytacji farmakologa
klinicznego).

(akta kontroli str. 68-77, 79, 83-124,143)

1.5. W ramach działań podejmowanych na rzecz zwiększenia zgłaszalności NOL,
zgodnie z wyjaśnieniem Dyrektora, Szpital:
- opracował w grudniu 2017 r. i wdrożył nową edycję procedury FA.11.1

Niepożądane działanie leków i wyrobów medycznych wydanie 313, opisującą
w przejrzysty sposób odpowiedzialność i sposób postępowania w ww. zakresie;
treść procedury przekazywano personelowi do wiadomości i stosowania za
pisemnym potwierdzeniem;

- w czasie przeglądów farmakologicznych każdorazowo personel Szpitala był
informowany o konieczności zgłaszania NDL do Apteki Szpitalnej (adnotacje
o ww. zostały zamieszczone w kartach wniosków z wizytacji farmakologa
szpitalnego); kwestię NDL omawiano także w czasie odpraw z kadrą
kierowniczą oraz podczas posiedzeń KomitetuTerapeutycznego;

- od 2018 r. Szpital zatrudnił lekarza specjalistę farmakologii klinicznej, który
w przypadku zgłoszenia dokonywał konsultacji w zakresie wystąpienia NOL;

- zgodnie z opracowaną i wdrożoną w 2017 r. nową edycją procedury ZZ 5.2.1
Procedura planowania i realizacji szkoleń (wydanie 3) lekarz kierujący
oddziałem lub wyznaczona przez niego osoba miała obowiązek przynajmniej
raz w roku przeprowadzić szkolenie w zakresie leków stosowanych na oddziale

13 Zarządzenie nr 7412017Dyrektora Szpitala z dn. 28012017 r. weszło w życie z dn. 10012018 r.
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(szkolenie obejmujące wszystkie aspekty farmakoterapii, w tym kwestie
konieczności raportowania niepożądanych działań leków i produktów
leczniczych);

- w ramach działań na rzecz poprawy jakości w dniu 16 grudnia 2019 r. przyjęto
do realizacji projekt zwiększenia zgłaszalności działań niepożądanych
produktów leczniczych, mający na celu wypracowanie skutecznej metody na
zwiększenie ilości zgłaszanych NDL (edukację i szkolenie personelu
medycznego oraz raportowanie NDL do URPL). cel projektu określono jako
długofalowy (do 3 lat), miernik wyjściowy (stan w chwili wprowadzania projektu)
- pięć zgłoszeń w ciągu roku, a miernik oczekiwanego rezultatu - 10 zgłoszeń
rocznie. Przewidywany okres realizacji określono na rok 2020. W pierwszym
etapie Projekt zakładał szkolenia personelu wszystkich medycznych komórek
Szpitala;

- w 2018 r. opracowano i wdrożono nowe wersje Regulaminów Oddziałów,
w których w części dotyczącej praw pacjenta zawarto informacje o prawie
zgłaszania niekorzystnego lub niezamierzonego działania produktu leczniczego
osobie wykonującej zawód medyczny, Prezesowi URPL, podmiotowi
odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu wraz
z podaniem adresu dedykowanej strony internetowej14.Regulaminy oddziałów
wywieszono w miejscu pobytu pacjentów, w tym na salach chorych.
Potwierdzenie zapoznania się pacjentów z Regulaminem Oddziału, w tym
z Prawami Pacjenta, zamieszczano w indywidualnej dokumentacji medycznej;

- w 2018 r. opracowano ulotkę informacyjną wraz z listą leków i suplementów do
samodzielnego wypełnienia przez pacjenta (informacja zmniejszająca ryzyko
niekorzystnych interakcji między równocześnie stosowanymi lekami);

- wprowadzono narzędzia informatyczne dotyczące bezpiecznej farmakoterapii15.

(akta kontroli str. 18-32,68-76,79,83-124,131,133-142)

1.6. Problemy związane z realizacją zadań dotyczących monitorowania NDL, jak
wyjaśniła Dyrektor Szpitala, identyfikowano głownie poprzez wywiad z personelem
medycznym. W wyniku obserwacji, wywiadu i przeglądu dokumentacji medycznej
ustalono, że potencjalnymi przyczynami niskiej zgłaszalności NDL są: brak
możliwości jednoznacznego zidentyfikowania NDL przy wielości przyjmowanych
leków, zawiłe procedury postępowania, nadmierna ilość obowiązków
dokumentacyjnych oraz braki kadrowe. W celu usprawnienia dokonano modyfikacji
procedur postępowania, wprowadzono cykliczne przeglądy farmakologiczne,
zwiększono zakres szkoleń. Od 2018 r. Szpital zatrudnia lekarza specjalistę
w zakresie farmakologii klinicznej w celu objęcia nadzoru nad ogółem spraw
związanych z prowadzoną w Szpitalu farmakoterapią. W ocenie Dyrektora, w wyniku
podjętych działań zgłaszalność NDL wzrosła kolejno z jednego przypadku w 2017 r.
do pięciu w 2018 r. i sześciu w 2019 r.

(akta kontroli str. 79-80, 144)
Stwierdzone W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie

nieprawidłowości stwierdzono nieprawidłowości.

OCENA CZĄSTKOWA W Szpitalu od grudnia 2017 r. wprowadzono rozwiązania organizacyjne w celu
usprawnienia realizacji zadań związanych z monitorowaniem niepożądanych działań
leków, do stosowania których zobowiązano wszystkie osoby wykonujące zawody
medyczne w Szpitalu. Zapewniono udział w procesie monitorowania NDL
pracowników Apteki, farmakologa szpitalnego i Komitetu Terapeutycznego.

14 www.dzialanianiepozadane.urpl.gov.pl
15 Aplikacja do wyszukiwania Charakterystyk Produktów Leczniczych oraz powstania ewentualnych interakcji; wdrożono
system informatyczny AMMS umożliwiający monitorowanie aktualnych interakcji lekowych.
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OBSZAR

Opis stanu
faktycznego

Uwzględniano wymogi standardów akredytacyjnych w zakresie wprowadzenia
obowiązku raportowania NDL do Apteki Szpitalnej. Przeprowadzano coroczne
szkolenia w zakresie NDL, zapewniając w nich udział osób, które przebywały
w danym terminie w Szpitalu w związku ze świadczoną pracą. Personel, który nie
uczestniczył w szkoleniu informowany był o jego zakresie przez bezpośredniego
przełożonego. Podejmowano działania na rzecz zwiększenia zgłaszalności NDL,
w tym dokonano modyfikacji procedur postępowania oraz wprowadzono cykliczne
przeglądy farmakologiczne. W badanym okresie nie przyniosły one jednak istotnych
efektów. 19łaszalność NDL wzrosła z jednego przypadku w 2017 L do pięciu
w 2018 L i sześciu w 2019 L W celu objęcia nadzoru nad ogółem spraw związanych
z prowadzoną w Szpitalu farmakoterapią od 2018 L zatrudniono lekarza specjalistę
w zakresie farmakologii klinicznej.

2. Monitorowanie występowania niepożądanych działań
leków i zapewnienie ich zgłaszania.

2.1. W badanym okresie Ewidencja zgłoszeń NDL prowadzona była przez
Kierownika Apteki, a od grudnia 2017 L, z uwzględnieniem wymogów określonych
w procedurze FA 11.1 wydanie 3 Niepożądane działanie leków i wyrobów
medycznych. W kontrolowanym okresie, w "Rejestrze zgłoszeń NDL" odnotowano
informacje: nazwa handlowa produktu leczniczego, dawka, postać, wielkość
opakowania, seńa i data ważności, oddział zgłaszający/osoba zgłaszająca, data
otrzymania zgłoszenia z oddziału, data wysłania zgłoszenia do URPL.

Dokumentację zgłoszeniową prowadzono z wykorzystaniem formularzy FA 11.1 -
F01 Podejrzenie niepożądanego działania produktu leczniczego i FA 11.1 - F02
Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dla osoby
wykonującej zawód medyczny.

Dokumentacja zawierała informacje:
- o pacjencie;
- o działaniu niepożądanym (data, opis, klasyfikacja (działanie ciężkie: tak, nie),

wynik (powrót do zdrowia bez trwałych następstw, z następstwami - jakimi?,
brak powrotu do zdrowia, jest w trakcie leczenia objawów, wynik niewiadomy),
informacja dotycząca ciąży);

- o stosowanych produktach leczniczych, informacje dodatkowe
(np. wcześniejsze reakcje na produkt leczniczy, wyniki badań dodatkowych);

- dane osoby zgłaszającej.
(akta kontroli str. 145-178)

2.2. W Szpitalu odnotowano16 w 2017 r. jeden przypadek NDL, w 2018 r. - pięć,
w tym trzy ciężkie, w 2019 r. - sześć, w tym dwa ciężkie. Średni czas hospitalizacji
związanej z wystąpieniem NDL w 2017 r. i w 2018 r. wyniósł jeden dzień (w tym jeden
dzień hospitalizacjizwiązanejz ciężkim NDL w 2018 r. )17.

(akta kontroli str. 179)
NDL wystąpiły po podaniu następujących produktów leczniczych: sprężonego gazu
medycznego, niejonowego środka kontrastowego, leku na objawowe zapalne
i zwyrodnieniowe schorzenia reumatyczne układu kostnego oraz łagodzenie
niektórych zespołów bólowych, leków do leczenia zakażeń, radiologicznego środka
kontrastującego do podawania w zabiegach diagnostycznych, leku na zapobieganie
żylnej chorobie zakrzepowo-zatorowej,leku do leczenia ciężkich zakażeń wywołanych
przez drobnoustroje wrażliwe na cefazolinę, leku na bóle różnego pochodzenia

16 Zdarzenia dotyczyły 12 pacjentów
H liczba pacjentów hospitalizowanych w roku 2017 -10952, 2018 -10273,2019 -10741.
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i gorączki oraz leku używanego w leczeniu ciężkich zakażeń wywołanych przez
wrażliwe bakterie.

(akta kontroli str. 145-178)
W przekazanych Prezesowi URPL, w czterech przypadkach przez lekarza, w czterech
przypadkach przez pielęgniarkę i w czterech przypadkach przez farmaceutę,
zgłoszeniach NDL odnotowano niżej wskazane rozpoznania i objawy niekorzystnych
reakcji polekowych:
- T88.? - nieokreślony, niekorzystny skutek działania leków i środków leczniczych),

z tego:
• pokrzywka (L05.9);
• rumień, "zespół czerwonego czrowieka" (G82.4);
• drobnoplamista, łososiowa wysypka (M02.9);
• duszność, wysypka (N63);
• małopłytkowość ze spadkiem PLT (N17.8);
• wymioty (H81.4);
• drgawki, dreszcze, bladość powłok, zasinienie ust (N39.8);
• utrata przytomności (R10.4);
• drobnogrudkowa wysypka tułowia (A41.0);
• wysypka obrzęk twarzy (K63);

- T88.6 - wstrząs anafilaktyczny wskutek niekorzystnego efektu leczniczego leku
prawidłowo podanego - NZK (K85);

- 072.0 - krwotok w trzecim okresie porodu (080.0).
(akta kontroli str. 181)

W kontrolowanym okresie nie odnotowano przypadków NDL stanowiących niepożądany
odczyn poszczepienny (dalej: "NaP"). W Szpitalu szczepieniom ochronnym podlegały
jedynie noworodki w dniu wypisu. Zaszczepiono: w 2017 r. - 1071 noworodków,
w 2018 r. -940, w 2019 r. - 914.
W kontrolowanym okresie do Szpitala nie przekazano kopii zgłoszeń NDL od
pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych.

(akta kontroli str. 191, 199-199a, 207)
W latach 2017-2019, w żadnym przypadku, podstawą przyjęcia pacjenta do Szpitala
nie było rozpoznanie u niego NDL lub Nap.

(akta kontroli str. 179-184)
Dyrektor Szpitala wyjaśnija, że w 2018 r. podjęto działania prowadzące do poprawy
zgłaszalności działań niepożądanych:
- zatrudniono konsultanta Farmakologii klinicznej (dr n. med. specjalista chorób

wewnętrznych i farmakologii klinicznej);
- wprowadzono obchody farmakologiczne Oddziałów Szpitala polegające na

cyklicznej wizytacji wszystkich oddziałów przez Farmakologa klinicznego
i Kierownika Apteki Szpitalnej oraz dokonywaniu m.in. przeglądu dokumentacji
pacjentów z bieżących i zamkniętych pobytów, w zakresie farmakoterapii,
prawidłowości zlecania leków i obecności potencjalnych interakcji, obecności
w historii chorób (epikryza, obserwacje lekarskie i pielęgniarskie) informacji
o ewentualnych działaniach niepożądanych i wynikach interakcji leków,
szkoleniu personelu w zakresie konieczności zgłaszania działań niepożądanych
leków i oceny interakcji lekowych;

- zmieniono tryb zgłaszania działań niepożądanych upraszczając procedurę
zgłaszania za pośrednictwem Apteki Szpitalnej.
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Ww. działania doprowadziły do poprawy zgłaszalności NDL w kolejnych latach.

(akta kontroli str. 212-215)
NIK objęła badaniem dokumentację 50 pacjentów hospitalizowanych oraz
dokumentację medyczną 10 noworodków, u których wykonano szczepienia
ochronne.

Na podstawie analizy dokumentacji medycznej 50 hospitalizowanych pacjentów
stwierdzono, że w treści dwóch z nich zaprezentowano dane wskazujące na
możliwość wystąpienia niekorzystnej reakcji polekowej.

W przypadku pacjentki 172911918 przyjętej do Szpitala z objawami niewydolności
oddechowej, odnotowano w dokumentacji informację: "pacjentka przyjęta z SOR
z powodu niewydolności oddechowej, najprawdopodobniej z powodu przypadkowego
przedawkowania benzodiazepiny" (T42.4}19.

W przypadku pacjentki 8875/1920, u której pomimo zastosowanego leczenia
wielokierunkowego, zaobserwowano narastanie parametrów zapalnych, wzrost
temperatury ciała, pogorszenie stanu ogólnego oraz ostrą niewydolność nerek, jako
możliwy wynik działania skojarzonej farmakoterapii (T.88.?}, jednakże nie wskazano
produktu leczniczego.

(akta kontroli str. 191-199)
Dyrektor Szpitala wyjaśn~a, że ww. przypadki nie zostały odnotowane i zgłoszone jako
NDL bowiem w przypadku pacjenta 1729/19 (podejrzenie niewydolności oddechowej
najprawdopodobniej z powodu przypadkowego przedawkowania benzodiazepin
T42.4) "art. 2, pkt 3a ustawy Prawo farmaceutyczne (... ) nie odnosi się do wielkości
zastosowanej dawki, a w szczególności przedawkowania"21. Zgodnie z art. 2, pkt.
3d ustawy "ciężkim niepożądanym działaniem produktu leczniczeg022, jest działanie,
które lekarz według swojego stanu wiedzy uzna za Ciężkie (...). Niewydolność
oddechowa jest typowym objawem zatrucia benzodiazepinami czyli przekroczenia
dawki terapeutycznej leku i należy je w tym momencie interpretować jako działanie
toksyczne, a ustawa Prawo farmaceutyczne w przytoczonym wyżej artykule 2 pkt 3d
pozostawia decyzję interpretacji ciężkiego działania niepożądanego lekarzowi, który
uznaje je, lub nie za działanie ciężkie".

Dyrektor Szpitala wyjaśniła również, że "problemy związane z interpretacją zatruć
jako NDL wskazywano również na spotkaniu kierownictwa i kontrolerów NIK
z konsultantami krajowymi toksykologii i farmakologii klinicznej przeprowadzonego
w czasie realizacji czynności kontrolnych w ramach przedmiotowej kontroli".

W przypadku pacjenta 8875/19 "ujawnione objawy, w szczególności narastanie
parametrów zapalnych, a także temperatury ciała wskazują na ciężkie zakażenie
jako przyczynę ostrej niewydolności wielonarządowej, a efekt farmakoterapii
określono jako "możliwy". Ze względu na stosowanie politerapii oraz w/w objawy
trudno jest jednoznacznie wykazać związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy

18 Pacjentka przyjęta do Oddziału Intensywnej Terapii "z powodu niewydolności oddechowej najprawdopodobniej z powodu
przedawkowania benzodiazepiny. Przy przyjęciu nieprzytomna, wymagała intubacji dróg oddechowych oraz respiratoroterapii.
W wykonanych przy przyjęciu badaniach zwracały uwagę wysokie parametry stanu zapalnego. ( ... ) Konsultowana
psychiatrycznie z powodu zatrucia lekami - wykluczono zamiary samobójcze".
19 Benzodwuazepiny.
20 Pacjentka lat 95 obciążona nadciśnieniem tętniczym, migotaniem przedsionków, chorobą węzła zatokowego, stanem po
implantacji stymulatora serca przekazana została do Oddziału Chorób Wewnętrznych z Oddziału Kardiologii z podejrzeniem
zachłystowego zapalenia płuc celem kontynuacji leczenia. .
21 Działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde jego niekorzystne i niezamierzone działanie.
22 Działanie, które bez względu na zastosowaną dawkę produktu leczniczego powoduje zgon pacjenta, zagrożenie życia,
konieczność hospitalizacji lub jej przedłużenie, trwały lub znaczny uszczerbek na zdrowiu lub inne działanie produktu
leczniczego, które lekarz według swojego stanu wiedzy uzna za ciężkie, lub jest chorobą, wadą wrodzoną lub uszkodzeniem
płodu
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farmakoterapią a pogorszeniem stanu klinicznego pacjenta, z tego powodu działanie
niepożądane nie zostało zgłoszone".

(akta kontroli str. 212-215)
NIK wskazuje, że wart. 2 pkt 3a Prawa farmaceutycznego, w brzmieniu
obowiązującym od 25 listopada 2013 r., określone zostało, że NDL to każde
niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego, a nie wyłącznie
działanie będące następstwem stosowania dawek zalecanych w celach
profilaktycznych i leczniczych. W uzasadnieniu do nowelizacji, wprowadzającej m.in.
zmianę definicji NDL, wskazano, że celem tej zmiany ustawy23jest 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 2001/83JWE
w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych
stosowanych u ludzi24.
Z powyższego wynika, iż w przypadku pacjenta 1729/19 niezgłoszenieprzez osoby
wykonujące zawody medyczny, które świadczyły usługi zdrowotne w Szpitalu, NDL
do Prezesa URPL lub podmiotu odpowiedzialnego za wprowadzenie produktów
leczniczych do obrotu stanow~o naruszenie art. 36d Prawa farmaceutycznego.
Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 2 pkt 3d Prawa farmaceutycznego NDL, który
wystąp~ u pacjenta przyjętego do Szpitala, powinien zostać zakwalifikowany jako
ciężki. Zgodnie z art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza
i lekarza dentysty25,lekarz jest obowiązany zgłosić podmiotowi odpowiedzialnemu
za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek i Prezesowi URPL, działanie
niepożądane produktu leczniczego. Zgłoszenia lekarz dokonuje na formularzu
zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego składanym pisemnie
w postaci papierowej albo elektronicznej.

W zbadanej dokumentacji medycznej 10 noworodków, u których w latach 2018-
2019, w Szpitalu wykonano szczepienia przeciw gruźlicy (BCG) oraz wirusowemu
zapaleniu wątroby typu B (WZW B), nie stwierdzono wpisów wskazujących na
wystąpienie NOP, który podlegałby ujęciu w rejestrze NDL.

(akta kontroli str. 195-196)
2.3. W odniesieniu do zaewidencjonowanych NDL podjęto działania zgodne
z obowiązującą procedurą FA 11.1 Niepożądane działanie leków i wyrobów
medycznych, zgłaszając ww. przypadki do Apteki Szpitalnej w sposób umożliwiający
zgłoszenie NDL Prezesowi URPL. Ciężkie przypadki NDL zgłoszono
z zachowaniem terminu określonego przepisem art. 36f ustawy Prawo
farmaceutyczne (w terminie do 4 dni), w pozostałych przypadkach: trzy zgłoszenia
w dniu wystąpienia NDL, a pozostałe do 15 dni). Zgłoszenia zostały przekazane
faxem i pocztą elektroniczną.

(akta kontroli str. 145-178, 186-189)

23 Ustawa z dnia 27września 2013r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. u. poz
1245)
24 Dz. Urz. UE L 34831122010,str. 74.
25 Oz U. z 2020r. poz. 514,ze zm.
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2.4. Odnotowane w Szpitalu przypadki NDL zostały zgłoszone Prezesowi URPL
z wykorzystaniem obowiązujących w Szpitalu formularzy FA.11.1-F01: w czterech
przypadkach przez lekarza, w czterech przypadkach przez farmaceutę (Kierownika
Apteki) oraz w czterech przypadkach przez pielęgniarkę. Zgłoszeń dokonano za
pośrednictwem faxu i pocztą elektroniczną

(akta kontroli str.145-178, 181)
2.5. Odnotowane ciężkie NDL zgłoszono z zachowaniem obowiązującego terminu26.
Zgłoszenia NDL zawierały informacje wymagane przepisem art. 36e ust. 1 Prawo
farmaceutyczne.27Szpital nie dokonywał zgłoszeń uzupełniających.

(akta kontroli str. 190)
2.6. Dyrektor Szpitala wyjaśn~a, że w ramach stosowanego w Szpitalu systemu
monitorowania NDL "każdy zgłoszony przypadek był omawiany w czasie posiedzeń
KomitetuTerapeutycznego z udziałem farmakologa klinicznego. Po analizie przypadków
NDL zaliczonych jako ciężkie nie stwierdzono powtarzalności zjawiska, a z uwagi na
liczne czynniki mogące mieć wpływ na niepożądane działanie leku, jednoznacznie nie
określono potencjalnych powodów przyczynowo sku1l<owych powstałych reakcji.
W każdym analizowanym przypadku stwierdzono prawidłowość postępowania.
Wydawane komunikaty bezpieczeństwa nie dotyczyły produktów leczniczych, których
niepożądane działanie zostało zidentyfikowane i zgłoszone. Zgodnie z wdrożoną
w Szpitalu procedurą FA 11.2 Procedura postępowania w przypadku podejrzenia braku
spełniania wymagań jakościowych produktów leczniczych lub wymagań zasadniczych
wyrobów medycznych, komunikaty bezpieczeństwa były na bieżąco monitorowane
i przekazywane zainteresowanym komórkom za potwierdzeniem odbioru."

(akta kontroli str. 204-205)

2.7. W kontrolowanym okresie koszty leczenia chorób związanych ze
zidentyfikowanym28 w Szpitalu NDL wyniosły ogółem 683,21 zł (1,47 zł w 2017 L,
280,49 zł w 2018 r" i 401,25 zł w 2019 L). W przypadku poszczególnych pacjentów
koszty te wyniosły:
- w 2017 r. -1,47 zł - pokrzywka (L05.9)29;
- w 2018 L - 2,49 zł - rumień, "zespół czerwonego człowieka" (G82.4); 1,47 zł -

drobnoplamista, łososiowa wysypka (M02.9); 5,21 zł - duszność, wysypka (N63);
270,87 zł - NZK (K85}30;

- w 2019 r. - 0,97 zł - wymioty (H81.4); 2,49 zł - drgawki, dreszcze, bladość powłok,
zasinienie ust (N39.8); 17,86 zł - drobnogrudkowa wysypka tułowia (A41.0); 7,48 zł
- wysypka, obrzęk twarzy (K63); 372 zł - krwotok (080.0).

Odsetek hospitalizacji, w których stwierdzono wystąpienie NDL w stosunku do ogółu
hospitalizacji w roku wyniósł: w 2017 L 0,009%; w 2018 r. 0,048%, w 2019 L
0,055%.

(akta kontroli str.179-181)

2.8. W kontrolowanym okresie Szpital nie ponosił kosztów związanych
z przyjęciem pacjentów w związku z rozpoznaniem NDL.

(akta kontroli str. 182-184)

26 Szczegółowe informacje zamieszczono w pkt. 2.3.
27 Inicjały, płeć, wiek pacjenta; imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia; w przypadku osób wykonujących zawód
medyczny - adres miejsca wykonywania zawodu; podpis osoby zgłaszającej; w zakresie produktu leczniczego - jego nazwę
i opis niepożądanego działania.
28 NDL odnotowane izgłoszone do URPL.
29 Czas hospitalizacji związanej z leczeniem NDL - 1 dzień
30 Czas hospitalizacji związanej z leczeniem NDL - 1 dzień.
W pozostałych przypadkach czas hospitalizacji związanej z leczeniem NDL w dniach = O
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W latach 2017-2019 w Szpitalu leczono dziewięciu pacjentów z rozpoznaniem
wskazującym na możliwość wystąpienia niekorzystnych reakcji polekowych, ij.: E16
Polekowa hipoglikemia bez śpiączki, T88.6 Wstrząs anafilaktyczny wskutek
niekorzystnego efektu leczniczego leku prawidłowo podanego; T88.7 Nieokreślony,
niekorzystny skutek działania leków i środków leczniczych; T39.3 Inne
niesteroidowe leki przeciwzapalne; T42.4 Benzodwuazepiny. W związku
z leczeniem pacjentów ze wskazanymi wyżej rozpoznaniami Szpital otrzymał
z Narodowego Funduszu Zdrowia środki w wysokości 154649,98 zł.

(akta kontroli str. 185)
Stwierdzone W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie

nieprawidłowości stwierdzono następującą nieprawidłowość:
Nie zidentyfikowano i nie zgłoszono Prezesowi URPL przypadku NOL, w wyniku
czego naruszono art. 36d Prawa farmaceutycznego, przy czym wystąpienie NDL
stanowiło podstawę przyjęcia do Szpitala i zgodnie z art. 2 pkt 3d ww. ustawy
powinno zostać zakwalifikowane jako ciężkie NDL.

(akta kontroli str. 185)
OCENA CZĄSTKOWA W ewidencji prowadzonej przez Szpital zawarto informacje o odnotowanych NDL,

które zostały zgłoszone Prezesowi URPL. Zgłoszeń dokonywano z zachowaniem
obowiązującegoterminu. Zawierały one informacjewymagane przepisem art. 36e ust 1
ustawy Prawofarmaceutyczne.

Działania organizacyjne i informacyjno-edukacyjne podjęte w Śzpitalu spowodowały,
że w latach 2018-2019 zostały zidentyfikowane i przekazane do URPL zgłoszenia
o wystąpieniu niepożądanych działań leków, odpowiednio u pięciu i u sześciu
pacjentów. W odniesieniu do NDL zidentyfikowanych przez Szpital obowiązki
nałożone wewnętrzną procedurą były w pełni realizowane

W ramach stosowanego w Szpitalu systemu monitorowania przypadki NDL podlegały
analizie przez Komitet Terapeutyczny z udziałem farmakologa klinicznego. Jednak
pomimo podjęcia powyższych działań, z powodu błędnej interpretacji przepisów, nie
zgłoszono PrezesowiURPLjednego przypadku NDL.

Wniosek

IV. Uwagi i wnioski
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba Kontroli, na
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujący wniosek:
Zapewnienie zgłaszania Prezesowi URPL NDL spowodowanych przekroczeniem
dawki terapeutycznej leku.
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.Uwagi

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

V. Pozostałe informacje i pouczenia
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
kierownika 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 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.
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Obowiązek
poinfonnowania
NIK o sposobie

wykonania wniosku

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli,
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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:
Alicja Kosznik

główny specjalista kontroli państwowej

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

~
Cl ~,,~'t

. .
podpis

DYRE::.K,-o~ Ll::GAruRYt NAJWYZS~~c I . :rl<ONTROLl
J~h~:~ .....

podpis
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