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OCENA OGÓLNA

I. Dane identyfikacyjne
Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie sp. z 0.0., 83-400 Kościerzyna,
ul. A Piechowskiego 36 (dalej: "Szpital").

Marzena Mrozek, Prezes Zarządu od 30 czerwca 2018 r.1
Od 6 sierpnia 2014 r. do 29 czerwca 2018 r. Prezesem Zarządu był
Wiktor Hajdenrajch.
1. Organizacja wykonywania zadań monitorowania niepożądanych działań leków.
2. Monitorowanie występowania niepożądanych działań leków i zapewnienie ich

zgłaszania.
Lata 2017-2019,z wykorzystaniemdowodówsporządzonychprzed tym okresem.
Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Rafał Wieczorkowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie
do kontroli nr LGD/115/2019 z 28 sierpnia 2019 r.

(akta kontroli str.1-36)

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności
Ustanowiony w Szpitalu system monitorowania niepożądanych działań leków (dalej:
"NDL") nie funkcjonował prawidłowo i skutecznie. Wprawdzie przyjęto rozwiązania
organizacyjne, które miały umożliwić realizację obowiązków monitorowania
i zgłaszania przypadków NDL przez osoby wykonujące zawód medyczny,
realizujące świadczenia zdrowotne w Szpitalu, ale nie były one w pełni
przestrzegane. Skala przypadków NDL, które nie zostały zgłoszone właściwym
podmiotom, pomimo obowiązku wynikającego z art. 36d ust. 1 Prawa
farmaceutyczneg04 (62% przypadków objętych badaniem) oraz przypadków
zgłoszenia ciężkich NDL po terminie wymaganym art. 36f Prawa farmaceutycznego
(62% zgłoszeń), wskazują na brak rozwiązań zapewniających prawidłową
i skuteczną realizację zadań w tym zakresie. W Szpitalu nie sprawowano nadzoru
nad monitorowaniem NDL i nie prowadzono szkoleń w zakresie identyfikowania
NDL, co mogło stanowić przyczynę niezapewnienia zgłoszenia wszystkich
przypadków NDL, a także nieterminowego zgłaszania ciężkich NDL. Na brak
zgłaszania NDL w Szpitalu wskazywało również Centrum Monitorowania Jakości
w Ochronie Zdrowia (dalej: "CMJ") w raporcie z przeglądu akredytacyjnego
przeprowadzonego w 2018 r.

1 W okresie od 30 czerwca do 30 września 2018 r. została delegowana do wykonywania czynności członka
zarządu Szpitala - przy czym skład zarządu był jednoosobowy. 28 września 2018 r. ustalono dwuosobowy
skład zarządu Szpitala, a z dniem 1 października 2018 r. Marzenę Mrozek powołano na stanowisko Prezesa
Zarządu.

2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. - dalej: ustawa o NIK.
3 Najwyźsza Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę

w formie opisowej.
4 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, ze zm.).
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego
1. Organizacja wykonywania zadań monitorowania

niepożądanych działań leków
1.1. W Szpitalu opracowano następujące procedury dotyczące monitorowania
NDL:
- "Procedurę raportowania działań niepożądanych leków i zgłaszania incydentów

medycznych" (dalej: "Procedura raportowania"), która odwoływała się do
przepisów dotyczących NDL i określała: cel, przedmiot, zakres stosowania,
sposób postępowania (w tym m.in. obowiązek bezzwłocznego zgłoszenia NDL
do Apteki), osoby obowiązane do zbierania danych o wystąpieniu NDL (osoby
wykonujące zawody medyczne: lekarze, stomatolodzy, farmaceuci, pielęgniarki
i położne), osoby odpowiedzialne za nadzór nad prawidłowością i skutecznością
jej funkcjonowania (kierownik Apteki) oraz za wykonanie procedury (ordynatorzy
oddziałów szpitalnych);

- Procedurę "Powiadamianie o nagłych przypadkach wstrzymania lub wycofania
z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych", która określała: cel,
przedmiot i zakres stosowania, sposób postępowania z lekami i wyrobami
medycznymi wstrzymanymi lub wycofanymi przez Główny Inspektorat
Farmaceutyczny (dalej: "GIF") oraz osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie
i zwroty leków oraz nadzór nad prawidłowością i skutecznością funkcjonowania
procedury;

- "Zasady zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych" (dalej:
"Zasady zgłaszania"), które zostały ujęte w "Receptariuszu Szpitala
Specjalistycznego w Kościerzynie sp. z 0.0." (dalej: "Receptariusz szpitalny"),
które odwoływały się do ,,Proceduryraportowania", określały osoby zobowiązane
do zgłaszania NDL (lekarzy, stomatologów, farmaceutów, pielęgniarki i położne)
i osoby uprawnione do zgłaszania NDL (ratownicy medyczni, diagności
laboratoryjni, felczerzy, pacjenci, rodziny pacjentów i opiekunowie prawni
pacjentów), definiowały NDL, w tym ciężkie oraz rodzaje zdarzeń podlegających
raportowaniu oraz określały zasady zgłaszania NDL. Definicja NDL zgodna była
z definicją określoną wart. 2 pkt 3a i 3d Prawa farmaceutycznego i obejmowała
przypadki będące wynikiem: błędu lekarza, farmaceuty lub pacjenta, stosowanie
leku poza zarejestrowanymi wskazaniami, zastosowania niewłaściwej dawki leku
lub drogi podania leku, przedawkowania, nadużywania leku, wady jakościowej,
przekroczenia daty ważności lub przechowywania w niewłaściwych warunkach,
wystąpienia interakcji z innymi lekami lub żywnością podejrzenia braku
skuteczności produktów leczniczych, w szczególności szczepionki, antybiotyku
czy antykoncepcji.

W ww. procedurach wskazano ratowników medycznych jako uprawnionych do
zgłaszania NDL podczas gdy od 26 czerwca 2018 r. należało to do ich obowiązków,
zgodnie z art. 11 ust. 9 pkt 2a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym
Ratownictwie Medycznym5 (dalej: "PRM").

(akta kontroli str. 47-71)
W "Procedurze raportowania" brak było zaplsow dotyczących sposobu
postępowania ze zgłoszeniami, które są przekazywane do Apteki, w tym o ich
ewidencjonowaniu i przekazywaniu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej: "URPL"). W procedurze tej

5 Dz.U. z 2019 r. poz. 993, ze zm. Art. 11 ust. 9 pkt 2a został dodany przez art. 1 pkt 81it. c ustawy z dnia 10
maja 2018 r. (Dz.U. poz. 1115) zmieniającej nin. ustawę z dniem 26 czerwca 2018 r.
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podano, że po zaobserwowaniu wystąpienia niepożądanego działania produktu
leczniczego należy bezzwłocznie zgłosić zaistniały przypadek do Apteki i, że
zgłoszenia dokonuje się na formularzu, który stanowi załącznik do tej procedury.
W praktyce zgłoszenia NOL były przekazywane przez osoby wykonujące zawód
medyczny za pośrednictwem sekretariatów oddziałów szpitalnych, czego nie
uwzględniono w ww. procedurach.

(akta kontroli str. 47-60 i 65-71)

Z wyjaśnień kierownik Apteki, która opracowała "Procedurę raportowania" wynika,
że zgodnie z tą procedurą w Aptece ewidencjonowane są zgłoszenia działań
niepożądanych zaobserwowane przez fachowych pracowników Szpitala
i dostarczane do Apteki. Po dostarczeniu do Apteki przez zgłaszającego
wypełnionego formularza zgłoszenia, w tym samym dniu kierownik Apteki skanuje
formularz i wysyła pocztą elektroniczną do URPL, chyba, że zgłoszenie
samodzielnie wysłał zgłaszający. Kierownik Apteki dodała, że jej nadzór nad
funkcjonowaniem "Procedury raportowania" odnosi się jedynie do działań
realizowanych przez Aptekę tj. zbierania i przesyłania zgłoszeń do URPL.

(akta kontroli str. 139-141)

Z wyjaśnień dwóch lekarzy, którzy sporządzili 38 spośród 41 formularzy zgłoszeń
przekazanych URPL przez Aptekę wynika, że procedura zawarta w Receptariuszu
szpitalnym dotyczy ogólnych zasad zgłaszania, a zalecenia szczegółowe zawarte są
w "Procedurze raportowania". Powszechnie stosowana jest w Szpitalu "Procedura
raportowania" zgodnie z informacją ustnie przekazywaną kierownikom oddziałów
szpitalnych. Lekarze dodali, że zgodnie z ustnymi zaleceniami formularze rutynowo
przekazywane były do sekretariatu oddziału szpitalnego, skąd przekazywane były
do Apteki i, że nie otrzymali dotychczas z Apteki uwag o nieprawidłowości
dokonywania zgłoszeń.

(akta kontroli str. 214-217 i 222-225)

Z wyjaśnień Prezes Zarządu wynika m.in., że nie opracowano procedur w zakresie:
- identyfikowania w procesie klinicznym (w tym także przyjmowania zgłoszeń od

pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych) NOL,
w tym niepożądanych odczynów poszczepiennych (dalej: "NOP"),

- ewidencjonowania danych dotyczących NOL,w tym NOP,
- analizy zidentyfikowanych NOL, w tym NOP,
- monitorowania NDL, w tym NOP,
- realizacji zdań dotyczących kontroli i nadzoru nad bezpieczeństwem

farmakoterapii w obszarze monitorowania niekorzystnych reakcji polekowych,
- gromadzenia i przekazywania pracownikom wykonującym zawód medyczny

danych o wprowadzonych zmianach w informacji o leku, ostrzeżeniach na temat
leków dla pracowników wykonujących zawód medyczny oraz informacji
podanych do publicznej wiadomości,

ponieważ nie było takiej potrzeby. Identyfikowanie NDL stanowi rutynowy element
badania przedmiotowego oraz stanowi zwyczajową praktykę kliniczną. Ponadto
Prezes Zarządu wyjaśniła, że nie prowadzono dotychczas analiz NDL (z uwagi na
małą liczbę zgłoszeń) oraz działań kontrolnych i nadzorczych (głównie z uwagi na
szczupłość zasobów ludzkich Szpitala). Procedura dotycząca analiz mogłaby
powstać, gdyby zgromadzono dostateczną liczbę zgłoszeń, jednak i tak
analizowanie opiera się na wielu zmiennych, trudno opracować taką procedurę·
Biorąc pod uwagę spostrzeżenia zespołu akredytacyjnego i obserwacje własne
Zespołu Terapeutycznego, postanowiono w bieżącym roku podjąć działania
kontrolne i nadzorcze i systematycznie kontynuować je w latach następnych.
Odnośnie procedury gromadzenia i przekazywania danych o wprowadzonych
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zmianach w informacji o leku, ostrzeżeniach na temat leków oraz informacji
podanych do publicznej wiadomości, Prezes Zarządu wyjaśniła, że opracowana
w Szpitalu "Procedura raportowania" jest wystarczająca i sprawdziła się w praktyce,
a GIF ma najlepszą wiedzę na temat konieczności wycofywania leków z obrotu.
Dodała, że NOP traktowane są w Szpitalu jak każde inne niepożądane działanie
produktu leczniczego lub leku.

(akta kontroli str. 72-83)
W Szpitalu powołano Zespół Terapeutyczny6, którego celem była optymalizacja
procesu leczenia i racjonalizacja gospodarki lekiem. Do zadań Zespołu
Terapeutycznego należało m.in.:
- opracowanie i analizowanie Receptariusza szpitalnego oraz nadzór nad jego

stosowaniem na oddziałach szpitalnych,
- monitorowanie NOL, a szczególnie leków stosowanych w badaniach na terenie

Szpitala oraz leków sprowadzanych spoza receptariusza szpitalnego,
- analizowanie zgłaszanych przypadków wystąpienia interakcji leków,
- organizowanie, przynajmniej raz w roku, wewnątrzzakładowego szkolenia

edukacyjnego na temat wybranej grupy leków dla wybranych grup pracowników,
- ocena stosowanej w Szpitalu terapii lekami,
- ocena, na podstawie losowo wybranej dokumentacji, zasadności stosowania

leków i częstości polipragmazji7,
- wyciąganie wniosków na podstawie ocen dla poprawy gospodarki lekowej

i przedkładanie ich raz w roku Zespołowi ds. Jakości.
(akta kontroli str. 37-39)

Zespół Terapeutyczny nie realizował przypisanych mu zadań w zakresie
monitorowania NOL. Jak wynika z wyjaśnień Przewodniczącego Zespołu
Terapeutycznego, działania Zespołu ograniczyły się do gromadzenia danych
dotyczących ilości zgłoszonych niepożądanych działań leków i prowadzenia
indywidualnych rozmów z lekarzami Szpitala dotyczących wartości związanych ze
zgłaszaniem NOL. Zespół Terapeutyczny nie podejmował monitorowania
jakościowego, nie dokonywał oceny terapii lekami, częstości polipragmazji, czy
oceny zasadności stosowania leków z powodu ograniczonej liczby pracowników
medycznych mogących podjąć takie działania oraz duże obciążenie pracą obecnych
członków Zespołu Terapeutycznego. Przewodniczący Zespołu Terapeutycznego
dodał, że członkowie Zespołu prowadzą codzienną, normalną pracę kliniczną,
a uczestnictwo w Zespole jest zadaniem dodatkowym.

(akta kontroli str. 40-46, 72, 76-77 i 84-92)
1.2. Apteka brała udział w monitorowaniu NOL poprzez gromadzenie,
ewidencjonowanie i przekazywanie zgłoszeń do URPL. Kierownika Apteki włączono
do Zespołu Terapeutycznego.

(akta kontroli str. 37-39, 93-100 i 139-152)

1.3. W okresie objętym kontrolą Szpital posiadał certyfikaty akredytacyjne
potwierdzające spełnianie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego
w zakresie szpitalnej opieki stacjonarnej i całodobowej. Szpital nie spełniał
standardu FA 11 ("Niepożądane działania stosowanych leków i preparatów
krwiopochodnych są dokumentowane"). W raporcie CMJ z wizyty akredytacyjnej

6 Zarządzeniem nr 54/2015 z dnia 15 września 2015 L, zmienionym zarządzeniem nr 63/2017 z 30 listopada
2017 r. Prezes Zarządu powołał Zespół Terapeutyczny oraz określił jego cel i zadania.

7 Jednoczesne stosowanie wielu leków oraz kombinacji terapeutycznych obarczonych dużym ryzykiem
niekorzystnych interakcji.
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przeprowadzonej w sierpniu 2018 r. podano, że z przedstawionej w trakcie wizyty
dokumentacji wynikało, że NOLsą rejestrowane w oddziałach, ale nie są zgłaszane.

(akta kontroli str. 101-108)

Prezes Zarządu wyjaśniła, że Zespół Terapeutyczny dostrzegł rozbieżność
pomiędzy liczbą ordynowanych leków a brakiem zgłoszeń NOL, w związku z czym
prowadził indywidualne rozmowy z lekarzami Szpitala wskazując na wartości
związane ze zgłaszaniem.

(akta kontroli str. 72 i 76-77)

1.4. W okresie objętym kontrolą Szpital nie organizował szkoleń w zakresie
monitorowania NOL i nie kierował personelu na szkolenia zewnętrzne w tym
zakresie.

(akta kontroli str. 109, 112-113 i 122-124)

Prezes Zarządu wyjaśniła, że z doświadczeń Zespołu Terapeutycznego wynika, że
szkolenia nie przynoszą wzrostu świadomości pracowników medycznych, jednak
zaplanowano przeprowadzenie w Szpitalu nowego szkolenia w 2020 r. licząc, że
przyniesie ono pożądany skutek.

(akta kontroli str. 72 i 76-77)

Ujawnione w trakcie kontroli przypadki NOL, które nie zostały zgłoszone Prezesowi
URPL lub podmiotowi odpowiedzialnemu (opisane w obszarze drugim wystąpienia
pokontrolnego), jednoznacznie wskazują na potrzebę szkolenia osób wykonujących
zawody medyczne w celu podniesienia ich kwalifikacji zawodowych w zakresie
monitorowania NOL.
1.5. W 2019 r. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Kościerzynie
przeprowadziła kontrolę wykonawstwa szczepień ochronnych zgodnie
z "Programem szczepień ochronnych na rok 2019", która wykazała m.in., że
w Szpitalu prowadzony był rejestr Nap, oraz że w kontrolowanym okresie (tj. od 1
stycznia do 4 kwietnia 2019 r.) nie wystąpiły Nap.
W okresie objętym kontrolą w Szpitalu nie przeprowadzono innych kontroli i audytów
dotyczących problematyki NOL,w tym Nap.

(akta kontroli str. 125-129)

Przewodniczący Zespołu Terapeutycznego wyjaśnił, że w związku z wnioskami
wynikającymi z wizyty akredytacyjnej CMJ przeprowadzonej w sierpniu 2018 r.,
podjęto decyzję o półrocznej, losowej kontroli kart zleceń poszczególnych oddziałów
Szpitala pod kątem polipragmazji i oceny zasadności stosowanych leków. Jest to
zadanie trudne i wymaga szczegółowej analizy historii chorób oraz zebrania
wywiadu od lekarzy leczących danego chorego, wprowadzenia zmian
w Receptariuszu szpitalnym, a ponadto, w wybranych przypadkach, kontaktu
z chorymi lub ich bliskimi.
Z wyjaśnień Prezes Zarządu wynika, że działania takie zostaną podjęte w 2020 r.
i będą systematycznie kontynuowane w latach następnych.

(akta kontroli str. 79-82 i 84-87)

1.6. Z wyjaśnień Prezes Zarządu i Przewodniczącego Zespołu Terapeutycznego
wynikało, że w celu zwiększenia liczby zgłoszeń NOL: prowadzono indywidualne
rozmowy z lekarzami, przypominano o potrzebie zgłaszania podczas odpraw
z kierownikami poszczególnych komórek organizacyjnych. Przewodniczący zespołu
Terapeutycznego wyjaśnił także, że na 2020 r. i lata następne zaplanowano
szkolenia w zakresie niepożądanych działań leków oraz upowszechnienie wiedzy na
temat niepożądanych działań leków i uroszczenie procedury zgłaszania, za pomocą
narzędzi informatycznych.
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Prezes Zarządu wyjaśniła także, że:
szczegółowe informacje w zakresie NDL umieszczono w Receptariuszu
szpitalnym do którego dostęp mają pracownicy za pośrednictwem wewnętrznej
sieci informatycznej;

- Szpital nie publikował komunikatów i nie prowadził akcji informacyjnych
dotyczących możliwości przekazywania pracownikom wykonującym zawód
medyczny zgłoszeń NDL, w tym Nap, przez pacjentów, ich przedstawicieli
ustawowych lub opiekunów faktycznych i znaczeniu zgłaszania dla
bezpieczeństwa farmakoterapii;
założono, że każdy pracownik fachowy zna aktualny stan prawny w zakresie
monitorowania NDL, a każdy obywatel, powinien znać aktualny stan prawny;
nie prowadzono akcji informacyjnej wśród osób bliskich pacjentom głównie
z powodu braku środków finansowych na ten cel (działalność edukacyjna
Szpitala w żaden sposób nie jest finansowana ze strony NFZ, co oznacza
konieczność wygospodarowaniawłasnych środków finansowych na ten cel;
współpraca z URPL polegała na zgłaszaniu przypadków NDL;
Szpital nie współpracował z Pracownią Monitorowania Działań Niepożądanych
Leków Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (regionalnym ośrodkiem
monitorowania). Według oceny Szpitala wiedza na temat istnienia tego ośrodka
i sposobów zgłaszania mu niepożądanych działań nie była rozpowszechniana
w środowisku medycznym w należyty sposób. W Szpitalu nie stwierdzono
dorażnej potrzeby konsultowania NDL;
do wewnętrznej sieci informatycznej Szpitala nie wprowadzono narzędzi
wymuszających podanie informacji o wystąpieniu NDL lub o braku NDL,
w trakcie wprowadzania danych w dokumentacji medycznej. Dostrzegając
potrzebę wprowadzenia do systemu szybkiej ścieżki zgłaszania oraz
podstawowego kalkulatora interakcji lekowych, Zespół Terapeutyczny prowadzi
z Działem Informatyki rozmowy i ustalenia na temat możliwości modyfikacji
wewnętrznej bazy danych.

(akta kontroli str. 133-137)
1.7. Prezes Zarządu wyjaśniła, że zidentyfikowane przez Szpital bariery
w zakresie skutecznego monitorowania NDL są tożsame z tymi, które wymienia się
w specjalistycznym piśmiennictwie:
- niska świadomość pracowników medycznych, co do istotnego znaczenia

zgłaszania,
- przekonanie o uciążliwości takiego postępowania i ocenianie formularza

zgłoszenia (skonsultowanegoz URPL) jako nieprzyjaznego,
- brak szeroko zakrojonych, ogólnopolskich działań edukacyjnych skierowanych

do pracowników medycznych i środowiska pacjentów,
- brak świadomości, co do nieponoszenia konsekwencjiw razie zgłoszenia,
- brak świadomości środowiska pacjentów, że NDL lub Nap nie są winą

pracownika medycznego, ale nieprzewidywalną indywidualnie konsekwencją
stosowania produktów leczniczych, wyrobów medycznych i produktów
biobójczych.

Nie podejmowano działań w celu zlikwidowania ww. barier, ale planowane są
działania informacyjne wskazujące na uproszczenie procedur zgłaszania, np. za
pomocą aplikacji mobilnej lub bezpośrednio do regionalnegośrodka monitorowania.

(akta kontroli str. 79, 83,133 i 137)
Z wyjaśnień PrzewodniczącegoZespołu Terapeutycznegowynika, że istotną barierą
w zakresie monitorowania niepożądanych działań leków w Szpitalu jest nadmierne
obciążenie lekarzy obowiązkami administracyjnymi, m.in. z powodu braków
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Stwierdzone
nieprawidłowości

kadrowych. Lekarze muszą stosować selekcję zadań priorytetowych
i drugorzędnych, a NDL w tym kontekście, stanowią dla nich zadanie dodatkowe.
Lekarze klinicyści, nie są w stanie sprostać wszystkim formalno-prawnym
wymaganiom systemu. W codziennej praktyce mają do wyboru: zaspokojenie
wymagań nieprzyjaznego systemu ochrony zdrowia lub ogólnie rozumiane dobro
chorego i jego bliskich. Wielość aktów prawnych regulujących działalność
podstawową oraz silnie zmieniające się aktualne prawo stwarzają szczególne
trudności w codziennej praktyce klinicznej. Niezależnie od wymogów prawnych,
wartością nadrzędną jest dla lekarzy zawsze niesienie pomocy potrzebującemu
i w związku z powyższym działania administracyjno-prawne schodzić będą na plan
dalszy.

(akta kontroli str. 79 i 87- 88)

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:

1. Zespół Terapeutyczny nie realizował zadań nałożonych Zarządzeniem Prezesa
Zarządu Szpitala dotyczących: monitorowania NDL, oceny stosowanej w Szpitalu
terapii lekami, częstości polipragmazji, a także oceny zasadności stosowania leków.
Działania Zespołu ograniczyły się do gromadzenia danych dotyczących ilości
zgłoszonych niepożądanych działań leków i prowadzenia indywidualnych rozmów
z lekarzami Szpitala dotyczących zgłaszania NDL.

(akta kontroli str. 40-46, 72, 76-77 i 84-92)

2. Nie zapewniono szkoleń dla osób wykonujących zawody medyczne,
świadczących usługi zdrowotne w Szpitalu, w zakresie monitorowania NDL, pomimo
że Zarząd Szpitala zidentyfikował problem dotyczący niezgłaszania NDL i bariery
w zakresie skutecznego monitorowania NDL, w tym min. niską świadomość
pracowników medycznych, co do istotnego znaczenia zgłaszania.

(akta kontroli str. 72, 76-77, 79, 83,101-109,112-113,122-124,133 i 137)

3. W ustanowionych w Szpitalu procedurach dotyczących monitorowania NDL
wskazano ratowników medycznych jako uprawnionych do zgłaszania NDL, pomimo,
że na podstawie art. 11 ust. 9 pkt 2a PRM od 26 czerwca 2018 r. zgłaszanie NDL
stanowi obowiązek ratowników medycznych.

(akta kontroli str. 50, 57, 66 i 69)

OCENA CZĄSTKOWA W Szpitalu ustanowiono systemowe rozwiązania organizacyjne w celu zapewnienia
prawidłowej realizacji zadań związanych z monitorowaniem NDL. Opracowano
procedury, w których prawidłowo określono definicję NDL oraz określono osoby
zobowiązane i uprawnione do zgłaszania NDL, przy czym ratowników medycznych
wskazano wśród uprawnionych, pomimo że od 26 czerwca 2018 r. byli oni
zobowiązani do zgłaszania NDL. W Aptece zapewniono możliwość gromadzenia,
ewidencjonowania i przekazywania zgłoszeń NDL do Prezesa URPL. Pomimo
powołania Zespołu Terapeutycznego, do którego zadań należało monitorowanie
NDL, działania Zespołu w tym zakresie polegały wyłącznie na gromadzeniu danych
o liczbie dokonanych zgłoszeń oraz na prowadzeniu indywidualnych rozmów
z lekarzami.
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2. Monitorowanie występowania niekorzystnych działań
leków i zapewnienie ich zgłaszania

2.1. W Szpitalu prowadzony był "Rejestr niepożądanego działania leków" (dalej:
"Rejestr NDL"). Rejestr NDL prowadzono w Aptece w formie papierowej na
podstawie "Formularzy zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego"
(dalej: "Formularz zgłoszenia") przekazanych do Apteki przez pracowników
medycznych. Formularze zgłoszeń były gromadzone w Aptece. Rejestr zawierał
datę wystawienia formularza zgłoszenia, nazwę leku, nazwę oddziału zgłaszającego
i nazwisko lekarza oraz rubrykę "Działanie wyjaśniające i zabezpieczające", w której
podawano datę i formę przekazania zgłoszenia do URPL (przekazywano pocztą
elektroniczną), podpis osoby dokonującej wpisu (podpis kierownika Apteki, który
standardowo przesyłał zgłoszenia do URPL), a w przypadku gdy zgłoszenie do
URPL przesyłał oddział szpitalny - kierownik Apteki dokonywał stosownej adnotacji.
Nie określono w sposób pisemny procedur dotyczących prowadzenia Rejestru NDL.

W Rejestrze NDL odnotowano łącznie 41 zgłoszeń dokonanych w latach 2017-2019
(w poszczególnych latach odpowiednio: 12, dwa i 27 w 2019 r.). Liczba
odnotowanych w rejestrze zgłoszeń była zgodna z liczbą załączonych do Rejestru
NDL formularzy zgłoszeń. Z łącznej liczby zgłoszeń 38 pochodziło od dwóch lekarzy
z Oddziału Onkologii Dziennej i z Oddziału Onkologii Klinicznej), a pozostałe od
trzech innych lekarzy (po jednym zgłoszeniu w poszczególnych latach z Oddziału
Wewnętrznego, Reumatologicznego i z Zakładu Diagnostyki Obrazowej).

(akta kontroli str. 72-76 i 139-154)
Pielęgniarka oddziałowa Oddziału Noworodkowego Szpitala prowadziła "Rejestr
niepożądanych odczynów poszczepiennych", w którym odnotowała, że
w poszczególnych miesiącach w latach 2017-2019 nie wystąpiły NOP. Nie
określono w sposób pisemny procedur dotyczących prowadzenia tego rejestru.

(akta kontroli str. 72-76 i 155-156)
2.2. Spośród ww. 41 zgłoszonych przez Szpital przypadków NDL, 29
zakwalifikowano jako ciężkie (w poszczególnych latach: 11, jeden i 17), z czego
w 14 przypadkach pacjentów hospitalizowano z powodu NDL. Zgłoszone przypadki
dotyczyły 37 pacjentów (w poszczególnych latach: 12, dwóch i 23).
Niekorzystne reakcje polekowe w 38 przypadkach spowodowane były działaniem
leków cytostatycznych, które wywołały osłabienie (w 17 przypadkach), anemię (w 10
przypadkach), małopłytkowość (w dziewięciu przypadkach), neutropenię (w 10
przypadkach), biegunkę (w dwóch przypadkach), sepsę (w dwóch przypadkach),
agranulocytozę (w trzech przypadkach), a w pojedynczych przypadkach także:
pancytopenię, odwodnienie, hipotermie, atypowe zapalenie płuc, infekcyjne
zaostrzenie przewlekłej obturacyjnej choroby płuc i wstrząs septyczny.
W pojedynczych przypadkach NDL spowodowane były działaniem:
- antybiotyku (w 2019 r.), który wywołał śródmiąższowe zapalenie nerek,
- leku biologicznego (w 2017 r.), który wywołał bóle pleców i kończyn, uczucie

drętwienia, pocenie i obrzmienie twarzy,
- kontrastem do badania (w 2018 r.), który wywołał kichanie i kaszel,
Stwierdzono cztery zgony związane z wystąpieniem powikłań polekowych
(wszystkie dotyczyły przypadków ciężkich; trzy w 2017 r. i jeden w 2018 r.), co
stanowiło 10,8% liczby pacjentów, u których stwierdzono NDL.

(akta kontroli str. 109-111, 114-120 i 142-156)
Badanie dokumentacji medycznej wybranych 50 przypadków hospitalizacji w latach
2018-2019 pacjentów z rozpoznaniem wskazującym na możliwość wystąpienia
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u nich niekorzystnej reakcji polekowej8 oraz dokumentacji medycznej 10 dzieci,
u których w sierpniu 2019 r. wykonano szczepienia ochronne9 wykazało, że:

w 28 przypadkach nie wystąpiły przesłanki do zgłoszenia NDL tj. w czterech
przypadkach błędnie sklasyfikowano jednostki chorobowe - schorzenia nie były
spowodowane produktami leczniczymi, a w 24 przypadkach nie odnotowano
objawów NDL, w tym Nap,
w 31 przypadkach odnotowano objawy NDL lub przypuszczenie wystąpienia
NDL10, ale nie zgłoszono tych przypadków Prezesowi URPL lub podmiotowi
odpowiedzialnemu pomimo wymogu wynikającego z art. 36d ust. 1 Prawa
farmaceutycznego oraz procedur obowiązujących w tym zakresie w Szpitalu.

(akta kontroli str. 109, 111, 121, 157-209 i 237)

Według wyjaśnień lekarzy (ordynatorów oddziałów szpitalnych lub ich zastępców),
przyczyną niezgłoszenia NDL :
- w 18 przypadkach było przeoczenie na Oddziale Chorób Wewnętrznych,

z czego:
• w pięciu przypadkach leki przeciwcukrzycowe spowodowały hipoglikemię,

z czego w czterech przypadkach pacjenci przyjęli leki, których nie wymagali,
miały być odstawione lub w celach samobójczych, a w jednym -
zastosowano za dużą dawkę leku,

• w czterech przypadkach leki cytostatyczne spowodowały m.in.: uszkodzenie
wątroby, gorączkę neutropeniczną i anemię, ból brzucha, pancytopenię
i uszkodzenie szpiku, krwawienie,

• w dwóch przypadkach antykoagulanty spowodowały osłabienie z powodu
niedostosowania dawki, a w dwóch - spowodowały krwawienie z nosa,
w tym w jednym przypadku lek był oznaczony był symbolem odwróconego
trójkąta11,

8 Do badania wytypowano (wg. osądu kontrolera) dokumentację medyczną pacjentów, ze schorzeniami
zakwalifikowanymi przez Szpital wg klasyfikacji ICD-10 do kodów: E16.0 - Polekowa hipoglikemia bez
śpiączki (sześciu pacjentów), G44.4 - Polekowy ból głowy niesklasyfikowany gdzie indziej (dwóch pacjentów),
T50 - Zatrucie lekami moczopędnymi i innymi nieokreślonymi lekami, preparatami farmakologicznymi
i substancjami biologicznymi (sześciu pacjentów), 136 - Zatrucie antybiotykami stosowanymi ogólnoustrojowo
(dwóch pacjentów), N14.1 - Nefropatia wywołana przez inne leki, substancje lecznicze i biologiczne Uednego
pacjenta), D64.2 - Wtórna niedokrwistość syderoblastyczna spowodowana lekami lub substancjami
toksycznymi Uednego pacjenta), J70.4 - Nieokreślone zaburzenia tkanki śródmiąższowej płuc wywołane
lekami Uednego pacjenta), G62.0 - Polineuropatia wywołana przez leki Uednego pacjenta), G21.1 -
Parkinsonizm wtórny wywołany innymi lekami Uednego pacjenta), M32,0 - Toczeń rumieniowaty układowy
indukowany lekami (trzech pacjentów), T38 - Zatrucia hormonami i ich syntetycznymi substytutami
oraz antagonistami, niesklasyfikowanymi gdzie indziej (trzech pacjentów), T39 - Zatrucie nieopioidowymi
środkami przeciwbólowymi, przeciwgorączkowymi i przeciwreumatycznymi (pięciu pacjentów), T40,2 -
Zatrucie innymi opioidami Uednego pacjenta), T42 - Zatrucie lekami przeciwpadaczkowymi, uspokajająco-
nasennymi i przeciw chorobie Parkinsona Uednego pacjenta), T43 - Zatrucie lekami psychotropowymi,
niesklasyfikowanymi gdzie indziej (czterech pacjentów), T46 - Zatrucie środkami działającymi pierwotnie na
układ sercowo-naczyniowy Uednego pacjenta), R57.1 - Wstrząs hipowolemiczny Uednego pacjenta), T.45 -
Zatrucie środkami działającymi pierwotnie układowo i na składniki krwi, niesklasyfikowanymi gdzie indziej
(ośmiu pacjentów), K52.1 - Toksyczne zapalenie żołądka, jelit i okrężnicy Uednego pacjenta), K76,8 - Inne
określone choroby wątroby Uednego pacjenta).

9 Do badania wytypowano dokumentację medyczną dotyczącą pierwszych 10, spośród 112 dzieci
zaewidencjonowanych w ,Książce Oddziału Noworodków', u których wykonano szczepienia ochronne
w sierpniu 2019 r..

10 22 na Oddziale Chorób Wewnętrznych, sześć na Oddziale Dziecięcym, cztery na Oddziale Neurologicznym
i Leczenia Stwardnienia Rozsianego i jeden na Oddziale Intensywnej Terapii.

11 Tzw. leki dodatkowo monitorowane. Unia Europejska (UE) wprowadziła nową procedurę oznakowania leków
szczególnie uważnie monitorowanych przez organy ds. rejestracji. Leki te opisane są jako ,dodatkowo
monitorowane'. Do grupy leków dodatkowo monitorowanych należą między innymi preparaty krwiopochodne,
leki biologiczne. Wykaz leków dodatkowo monitorowanych znajduje się na stronie Europejskiej Agencji Leków:
hltp:llwww.ema.europa,eu/docs/en GB/document library/Other/2013/04/WC500142453.pdf. Leki dodatkowo
monitorowane zarówno w ulotce lekowej, na opakowaniu jak i w charakterystyce produktu leczniczego
zawierają szczególne oznakowanie w postaci odwróconego trójkąta T oraz napisu ,Ten produkt leczniczy
podlega dodatkowemu monitorowaniu'.
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• w jednym przypadku przyjęcie grupy leków spowodowało uszkodzenie
szpiku (najprawdopodobniej NDL wywołał antybiotyk),

• w jednym przypadku wieloletnia terapia lekiem antyarytmicznym
spowodowała nadczynność tarczycy oraz chorobę śródmiąższową płuc,

• w jednym przypadku przyjęcie sterydu spowodowało uszkodzenie wątroby,
• w jednym przypadku przyjęcie barbituranu spowodowało dezorientację,
• w jednym przypadku lek immunosupresyjny spowodował m.in. biegunkę,

pancytopenię i uszkodzenie szpiku,
- w czterech przypadkach na Oddziale Dziecięcym nie uznano za NDL objawów

spowodowanych przedawkowaniem celowym lub przypadkowym, z czego:
• w dwóch przypadkach przyjęcie leku przeciwbólowego spowodowało

wymioty i wzrost parametrów wątrobowych,
• w jednym przypadku przyjęcie leku przeciwpsychotycznego spowodowało

senność i obniżenie napięcia mięśniowego,
• w jednym przypadku przyjęcie antybiotyku spowodowało ból w okolicach

żołądka,
- w dwóch przypadkach na Oddziale Neurologii nie uznano za NDL bólu głowy

spowodowanego odstawieniem leków przeciwbólowych przez pacjentów
nadużywających leków, do których organizm się już przyzwyczaił,

- w dwóch przypadkach na Oddziale Dziecięcym nie uznano za NDL objawów
spowodowanych przypadkowym przyjęciem leków, które wystąpiły u pacjentów
przed zgłoszeniem się do Szpitala, a których nie zaobserwowano w trakcie
hospitalizacji (dwa przypadki), z czego:
• w jednym przypadku przyjęcie leku apiaidowego spowodowało senność

i zaburzenia równowagi,
• w jednym przypadku przyjęcie leku przeciwpsychotycznego spowodowało

duszności i przymusowe ustawienie głowy w jedną stronę,
- w jednym przypadku na Oddziale Neurologii stwierdzono polineuropatiię

czuciową i zawroty głowy, które mogły być spowodowane działaniem leku
cytastatycznego lub samej choroby nowotworowej,

- w jednym przypadku na Oddziale Chorób Wewnętrznych stwierdzono
zaostrzenie przewlekłej choroby nerek, które mogło być spowodowane podaniem
kontrastu podczas kardiologicznego zabiegu naczyniowego,

- w jednym przypadku na Oddziale Chorób Wewnętrznych stwierdzono anemię,
która mogła być spowodowana działaniem antykoagulantu,

- w jednym przypadku na Oddziale Chorób Wewnętrznych stwierdzono zapalenie
jelita, ból brzucha, biegunkę, nudności i wymioty, które mogły być spowodowane
niesteroidowym lekiem przeciwzapalnym,

- w jednym przypadku na Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii,
stwierdzono wstrząsu hipowolemiczny, który mógł być spowodowany
przedawkowaniem leków przeciwcukrzycowych lub dysfunkcją narządową
pacjenta w zaawansowanym wieku.

Ordynator Oddziału Chorób Wewnętrznych wyjaśnił, że jego nadzór nad
wykonaniem "Procedury raportowania" sprowadził się do poinformowania
o przepisach i procedurze. W związkiem z natłokiem różnych procedur, szczupłości
kadry lekarskiej i pomocniczej stwierdził, że ważniejsze są inne procedury, głównie
związane z bezpieczeństwem pacjentów i rozliczaniem usług medycznych dla NFZ.
Związane to było z natłokiem różnych prac o charakterze administracyjno-
sprawozdawczym. W związku z tym uznał, że ,,Procedura raportowania" jest
o niższym priorytecie w pracy Oddziału. Z wyjaśnień ordynatorów: Oddziału
Dziecięcego, Oddziału Neurologicznego i Leczenia Stwardnienia Rozsianego
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oraz Oddziału Intensywnej Terapii wynika, że nadzór nad wykonaniem tej procedury
realizowali na bieżąco, m.in. podczas codziennych raportów lekarskich.

(akta kontroli str. 174-209)

W ww. przypadkach lekarze, którzy świadczyli usługi zdrowotne w Szpitalu nie
dokonali zgłoszeń NDL Prezesowi URPL i podmiotowi odpowiedzialnemu za
wprowadzenie produktów leczniczych do obrotu, pomimo obowiązku wynikającego
z art. 45a ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodzie lekarza i lekarza dentysty12.
W konsekwencji informacja o wystąpieniu niekorzystnej reakcji polekowej nie
została przekazana do Apteki, co stanowiło naruszenie obowiązujących w Szpitalu
procedur wewnętrznych dotyczących monitorowania NDL.
Wskazane przez lekarzy okoliczności nie zwalniają z obowiązku zgłoszenia
przypadków niepożądanych działań produktów leczniczych. 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 ustawy13 jest 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 2001/83/WE
w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych
stosowanych u ludzi14. Jak wskazano w pkt 17 ww. Dyrektywy, państwa
członkowskie powinny stosować system nadzoru nad bezpieczeństwem
farmakoterapii w celu gromadzenia informacji użytecznych w monitorowaniu
produktów leczniczych, w tym m.in. informacji na temat podejrzewanych działań
niepożądanych wynikających ze stosowania produktu leczniczego. Państwa
członkowskie powinny zapewnić jakość systemu nadzoru nad bezpieczeństwem
farmakoterapii poprzez śledzenie przypadków podejrzewanych działań
niepożądanych. Podejrzenie niepożądanego działania leku, oznaczające że istnieje
co najmniej rozsądna możliwość związku przyczynowego między produktem
leczniczym a niepożądanym działaniem, powinno stanowić wystarczającą przyczynę
jego zgłoszenia. Termin "podejrzewane działanie niepożądane" powinien zatem być
używany w odniesieniu do obowiązku zgłaszania. Dlatego też zgodnie z art. 36e ust.
1 pkt 5 lit a Prawa farmaceutycznego, zgłoszenie pojedynczego przypadku działania
niepożądanego produktu leczniczego zawiera m.in. nazwę produktu, którego
stosowanie podejrzewa się o spowodowanie tego działania niepożądanego.
Spośród 31 przypadków odnotowanych w dokumentacji medycznej jako objawy
niekorzystnych reakcji polekowych lub przypuszczenie wystąpienia NDL, jeden
wystąpił w trakcie hospitalizacji, a w pozostałych przypadkach NDL były podstawą
przyjęcia do szpitala, co zgodnie z art. 2 pkt 3d Prawa farmaceutycznego kwalifikuje

12 Dz. U. poz. 537, ze zm ..
13 Ustawa z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw

(Dz. U. poz. 1245).
14 Dz. Urz. UE L348 31.12.2010, str. 74.
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je do ciężkich NDL. W jednym przypadku niepożądane działanie spowodował lek
oznaczony symbolem odwróconego trójkąta15.

(akta kontroli str. 161-167)
2.3. Badanie 41 zgłoszonych przypadków NDL wykazało, że we wszystkich
przypadkach sporządzono formularze zgłoszeń, które zostały zaewidencjonowane
w Rejestrze NDL i przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej do URPL.
W 40 przypadkach zgłoszenia zostały przekazane do URPL przez kierownika
Apteki, a w jednym przypadku przez lekarza, który sporządził formularz zgłoszenia.

(akta kontroli str. 39-43, 324-340 i 350)
2.4. W sprawie zgłoszeń NDL przez pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych
lub opiekunów faktycznych, Prezes Zarządu wyjaśnił: "Tego rodzaju zgłoszenia
zdarzają się nadzwyczaj rzadko, jeżeli w ogóle, w codziennej praktyce szpitalnej.
Zgodnie z naszymi obserwacjami odbiorcami tego typu zgłoszeń są raczej lekarze
POZ16".

(akta kontroli str. 72 i 74-75)
2.5. Badanie terminowości przekazywania zgłoszeń do URPL zidentyfikowanych
w Szpitalu 41 przypadków niepożądanych działań leków wykazało, że:
- spośród 29 przypadków ciężkich, w 11 zgłoszeń dokonano z zachowaniem

terminu 15 dni od powzięcia informacji o wystąpieniu NDL, wymaganego art. 36f
ww. ustawy Prawo farmaceutyczne, a w 18 przypadkach z przekroczeniem tego
terminu, wynoszącym od dwóch do 57 dni (cztery zgłoszenia w 2017 r i 14 -
w 2019 r.),

- w 12 przypadkach (nie zakwalifikowanych do ciężkich) zgłoszenia
przekazywano w terminie od 3 do 44 dni od powzięcia informacji o wystąpieniu
NDL, z czego w 10 przypadkach w terminie 30 dni, a w dwóch - powyżej 30
dni17.

(akta kontroli str. 153-154)
Z wyjaśnień lekarzy Oddziału Onkologii Klinicznej, którzy sporządzili formularze
zgłoszeń wynikało, że co do zasady formularze te wypełniali i przekazywali do
sekretariatu oddziałowego w dniu, w którym powzięli informację o wystąpieniu NDL
lub w dniu następnym.

(akta kontroli str. 142-153, 210-211 i 214-226)
Sekretarka Oddziału Onkologii Klinicznej nie była w stanie stwierdzić, kiedy
otrzymała i przekazała formularze do Apteki ponieważ nigdzie tego nie
odnotowywała. Nie wiedziała, że formularze te należy przekazać do Apteki
niezwłocznie, ani też, że jest jakiś termin na zgłoszenie ciężkich NDL do URPL.
Formularze przekazywała do Apteki nieregularnie, przy okazji (najczęściej po kilka)
jednak nie sądzi, aby to było później niż w ciągu dwóch tygodni od otrzymania
formularza. Pamiętała jeden przypadek, kiedy formularz przekazała z większym
opóźnieniem (formularz był podłączony do dokumentacji medycznej i znalazła go
przypadkowo przy układaniu dokumentacji).

(akta kontroli str. 212-213)

15 Tzw. leki dodatkowo monitorowane. Unia Europejska (UE) wprowadziła nową procedurę oznakowania leków
szczególnie uważnie monitorowanych przez organy ds. rejestracji. Leki te opisane są jako ,dodatkowo
monitorowane'. Do grupy leków dodatkowo monitorowanych należą między innymi preparaty krwiopochodne,
leki biologiczne. Wykaz leków dodatkowo monitorowanych znajduje się na stronie Europejskiej Agencji Leków:
hltp://www.ema.europa.eu/docs/en GB/document library/Other/2013/04/WC500142453.pdf. Leki dodatkowo
monitorowane zarówno w ulotce lekowej, na opakowaniu jak i w charakterystyce produktu leczniczego
zawierają szczególne oznakowanie w postaci odwróconego trójkąta T oraz napisu ,Ten produkt leczniczy
podlega dodatkowemu monitorowaniu'.

16 Podstawowa Opieka Zdrowotna.
17 Przepisy nie określają terminów zgłoszenia takich przypadków.
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Stwierdzone
nieprawidłowości

Kierownik Apteki wyjaśniła, że przekazywała zgłoszenia do URPL w dniu otrzymania
formularzy.

(akta kontroli str. 139-141)

Zdaniem NIK przyczyną zwłoki w zgłaszaniu ciężkich NDL było przekazywanie
zgłoszeń za pośrednictwem sekretariatu oddziału szpitalnego, co wydłużyło proces
zgłaszania.
Poza jednym przypadkiem, formularze zgłoszeń, które przekazano do URPL
zawierały dane wymagane art. 36e ust. 1 Prawa farmaceutycznego. W jednym
przypadku w zgłoszeniu do URPL brak było opisu wywołanego działania
niepożądanego, wymaganego art. 36e ust. 1 pkt 5 lit. b Prawa farmaceutycznego,
przy czym w trakcie kontroli NIK uzupełniono zgłoszenie.

(akta kontroli str. 153-154 i 226-227)

2.6. Z wyjaśnień Prezes Zarządu wynikało, że z uwagi na małą liczbę zgłoszeń nie
prowadzono analiz zidentyfikowanych NDL. Dodała, że w związku ze wzrostem
liczby zgłoszeń w ostatnim czasie, Szpital zamierza prowadzić takie analizy.

(akta kontroli str. 72 i 75)

2.7. W przypadku zidentyfikowanym w wyniku kontroli NIK, w którym NDL wystąpił
w trakcie hospitalizacji w 2018 r., czas hospitalizacji pacjenta wydłużył się z powodu
NDL o jeden dzień, a koszty leczenia pacjenta wyniosły 5,7 tys. zł.

(akta kontroli str. 232)

2.8. W 30 przypadkach zidentyfikowanych w wyniku kontroli NIK, w których
przyjęcie do Szpitala w latach 2018-2019 wynikało z rozpoznania u pacjentów NDL,
średni czas ich hospitalizacji wyniósł prawie pięć dni (4,9) - w poszczególnych
latach: ponad cztery dni (4,3) i ponad pięć dni (5,4), a koszty leczenia wyniosły
łącznie 89,8 tys. zł - w poszczególnych latach: 55,8 tys. zł i 34,0 tys. zł. Średni koszt
w przeliczeniu na pacjenta wyniósł 2,8 tys. zł (w poszczególnych latach: 2,4 tys. zł
i 3,1 tys. zł).

(akta kontroli str. 233-235)

W 14 przypadkach NDL zgłoszonych przez Szpital do URPL w latach 2017-2019,
w których pacjentów przyjęto do Szpitala w związku z rozpoznaniem NDL
(w poszczególnych latach hospitalizowano: 10, jednego i trzech pacjentów)18,koszty
leczenia chorób związanych z NDL wyniosły łącznie 54,8 tys. zł (w poszczególnych
latach: 48,9 tys. zł, 2,1 tys. zł i 3,8 tys. zł). Średni koszt w przeliczeniu na pacjenta
wyniósł 3,9 tys. zł na pacjenta (w poszczególnych latach: 4,9 tys. zł, 2,2 tys. zł i 1,3
tys. zł).
Sredni czas hospitalizacji, związany z leczeniem niepożądanych działań leków
wyniósł prawie sześć i pół dnia (6,4), w poszczególnych latach średnio: niespełna
osiem dni (7,7), dwa dni i niespełna cztery dni 93,7).

(akta kontroli str. 120)

W latach 207-2019 w Szpitalu hospitalizowano łącznie 54,5 tys. pacjentów
(w poszczególnych latach: 17,8 tys., 18,4 tys. i 18,3 tys.).

(akta kontroli str. 115)
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. W Szpitalu nie zapewniono rzetelnego identyfikowania niekorzystnych reakcji
polekowych jako NDL przez osoby wykonujące zawody medyczne realizujące
świadczenia zdrowotne w Szpitalu, co spowodowało niezgłoszenie Prezesowi URPL

18 W latach 2017-2019 hospitalizowano w Szpitalu ogółem 54,5 tys. pacjentów (w poszczególnych latach 17,7
tys., 18,4 tys. i 18,3 tys. pacjentów).
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31 przypadków NDL, które podlegały zgłoszeniu stosownie do wymogu
wynikającego z art. 36d ust. 1 Prawa farmaceutycznego.

(akta kontroli str. 121, 157, 161-209 i 237)
2. Spośród 29 zgłoszeń ciężkich NDL dokonanych w latach 2017-2019, 18
przekazano Prezesowi URPL po upływie od 17 do 72 dni od powzięciu informacji
o ich wystąpieniu, to jest z przekroczeniem terminu określonego wart. 36f ww.
ustawy Prawo farmaceutyczne (15 dni od powzięcia informacji o wystąpieniu NDL.

(akta kontroli str. 142-154,210-211 i 214-226)
3.. Jedno zgłoszenie NDL nie zwierało opisu wywołanego działania niepożądanego,
pomimo wymogu wynikającego z art. 36e ust. 1 pkt 5 lit. b Prawa farmaceutycznego.
Zgłoszenie to uzupełniono dopiero w trakcie kontroli NIK.

(akta kontroli str. 153-154 i 226-227)
OCENA CZĄSTKOWA Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Szpitala w latach 2017-2019

w zakresie monitorowania występowania NDL i zapewnienia ich zgłaszania..
Nie zapewniono rzetelnego identyfikowania NDL, a w konsekwencji realizacji
obowiązku zgłaszania NDL Prezesowi URPL, określonego wart. 36d ust. 1 Prawa
farmaceutycznego. Nie przestrzegano terminu przekazywania zgłoszeń ciężkich
NDL, określonego wart. 36f ww. ustawy. Skala ujawnionych w toku kontroli
przypadków NDL, które nie zostały zgłoszone (31 przypadków, tj. 62% badanych)
oraz przypadków nieterminowego zgłaszania ciężkich NDL (18 przypadków, tj. 62%
zgłoszeń) wskazuje jednoznacznie, że w większości przypadków obowiązujące
w tym zakresie przepisy oraz procedury wewnętrzne dotyczące raportowania NDL
nie były przestrzegane. Główną przyczyną niezgłaszania i nieterminiowego
zgłaszania NDL był nieskuteczny nadzór w tym zakresie, o czym świadczy również
niepodejmowanie działań zapewniających rzetelne monitorowanie NDL (działania
takie, polegające na prowadzeniu kontroli i szkoleniach, zaplanowano do realizacji
dopiero w 2020 r. i w latach następnych).

Uwaga

Wnioski

IV. Uwagi i wnioski
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli,
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi następujące uwagi i wnioski:

Ujawnione w trakcie kontroli przypadki NDL, które nie zostały zgłoszone Prezesowi
URPL lub podmiotowi odpowiedzialnemu, wskazują na pilną potrzebę objęcia osób
wykonujących zawody medyczne realizujących w Szpitalu świadczenia zdrowotne,
szkoleniami podnoszącymi kwalifikacje zawodowe w zakresie monitorowania
niepożądanych działań leków oraz wprowadzenia skutecznych działań nadzorczych
zapewniających prawidłową identyfikację przypadków NDL oraz terminowe
przekazywanie zgłoszeń NDL.

1) Zapewnienie rzetelnej identyfikacji niepożądanych działań leków przez osoby
wykonujące zawody medyczne realizujące w Szpitalu świadczenia zdrowotne.

2) Zapewnienie zgłaszania Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych,
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wszystkich przypadków
niepożądanych działań leków oraz terminowe zgłaszanie ciężkich niepożądanych
działań leków.

3) Wprowadzenie zmian w procedurach wewnętrznych polegających na
zobowiązaniu ratowników medycznych do zgłaszania niepożądanych działań
leków.
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Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykonania wniosków

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

Gdańsk, 21 kwietnia 2020 r.

Kontroler:
Rafał Wieczorkowski

główny specjalista kontroli państwowej

#'"~ ,",,~

...... .. ~ .
POdpi

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor

DYRE:KTOR L"l:::LEGATURV
NAJWYŻSZEJ I?SY f<ONTROLlr w Gdańsku~ A. . ..

j~o~~au~
podpis
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