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I. Dane identyfikacyjne
Szpitale Pomorskie sp. z 0.0. 81-519 Gdynia ul. Powstania Styczniowego 1 (dalej:
"Szpitale Pomorskie" lub "Spółka"),

w zakresie działalności Szpitala Specjalistycznego im. F. Ceynowy, 84-200
Wejherowo ul. dr. A. Jagaiskiego 10 (dalej "Szpital").

Prezes Zarządu - Jolanta Sobierańska - Grenda od 3 kwietnia 2017 L

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

Od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2019 L, z wykorzystaniem dowodów
sporządzonych przed tym okresem.

art. 2 ust. 2 ustawy o NIK z dnia 23 grudnia 1994 L o Najwyższej Izbie Kontrolj1
(dalej: "ustawa o NIK").

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Iwona Miklikowska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do
kontroli nr LGD/2/2020 z 02 stycznia 2020 L

(akta kontroli str. 1-3)

1 Dz. u. z 2019 r. poz. 489, ze zm.
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności
OCENA OGÓLNA Szpital w okresie objętym kontrolą3wprowadził rozwiązania organizacyjne mające

zapewnić prawidłową realizację zadań związanych z monitorowaniem działań
niepożądanych produktów leczniczych (dalej: "NDL"). Opracowana przez Szpital
procedura "Monitorowanie niepożądanych działań leków", co prawda w sposób
precyzyjny podawała definicję "działania niepożądanego leku", określała zasady
i osoby zobowiązane do zgłaszania NDL, terminy dokonywania zgłoszeń,
i obowiązek zgłaszania każdego NDL do Apteki Szpitalnej, które to zgłoszenia
Apteka przesyłać miała do Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych (dalej: "URPL"), jednak nie
zawierała zapisów uszczegóławiających postępowanie w przypadku stwierdzenia
niepożądanych odczynów poszczepiennych. Brak doprecyzowania zapisów w tym
zakresie w praktyce spowodował błędną ich interpretację przez osoby wykonujące
zawody medyczne, a w konsekwencji przekonanie, iż obowiązująca procedura nie
dotyczy niepożądanych odczynów poszczepiennych (dalej: "NaP"). Szpital
w 2017 r. otrzymał akredytację Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia
(dalej: "CMJ"). Choć standard akredytacyjny dotyczący zgłaszania do Apteki
Szpitalnej występujących NDL został uznany za spełniony, to do Apteki Szpitalnej,
a w konsekwencji do URPL lub podmiotu odpowiedzialnego, który uzyskał
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, nie były zgłaszane,
występujące u hospitalizowanych pacjentów NDL, stanowiące niepożądany odczyn
poszczepienny. Stanow~o to naruszenie art. 36d ust. 1 w zw. z art. 36e ust. 1 i 2
ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne4 (dalej: "Prawo
farmaceutyczne"). W kontrolowanym okresie personel medyczny zgłos~ do Apteki
siedem przypadków NDL5, co stanowiło mniej niż promil hospitalizowanych
pacjentów. Wszystkie zgłoszenia zostały przekazane do URPL na formularzach,
które zawierały elementy wskazane wart. 36e ust. 1 ustawy
Prawo farmaceutyczne. W dwóch przypadkach, dotyczących ciężkiego NDL,
zgłoszenie zostało przekazane do URPL w terminie zgodnym z art. 36f Prawa
farmaceutycznego.

Pomimo, że Szpital podejmował działania informacyjno-edukacyjne w zakresie
konieczności zgłaszania NDL, jak również wprowadził rozwiązania mające zapewnić
nadzór nad identyfikowaniem niekorzystnych reakcji polekowych, nie zapewniono
pełnej identyfikacji działań niepożądanych produktów leczniczych, a także
zgłaszania NDL Aptece Szpitalnej, Prezesowi URPL lub podmiotom
odpowiedzialnym, które uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów
leczniczych. Ustalenia NIK wskazują że osoby odpowiedzialne za zgłaszanie NDL,
po stwierdzeniu wystąpienia niekorzystnej reakcji polekowej u 33 pacjentów
(spośród 50, których dokumentacja medyczna została objęta kontrolą NIK) nie
podjęły działań w celu dokonania ich zgłoszenia. Wobec powyższego kadra
kierownicza Szpitala nie dysponowała rzetelnymi informacjami o liczbie i rodzajach
niepożądanych reakcji polekowych u pacjentów.

2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.
3 Lata 2017-2019 z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem.
4 Oz U z 2019 r. poz. 499, ze zm.
5 W ewidencji NDL za lata 2017-2019 łącznie zarejestrowano 480 zdarzeń, w tym 473 przypadki dotyczyły wystąpienia NDL
u pacjentów leczonych w trybie ambulatoryjnym - chemoterapia ambulatoryjna, co nie było przedmiotem kontroli.
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III.Opis ustalonego stanu faktycznego
OBSZAR Organizacja wykonywania zadań monitorowania niepożądanych

działań leków.
Opis stanu 1.1. Szpitale Pomorskie w wyniku połączenia, z dniem 3 kwietnia 2017 r. przejęły

faktycznego W struktury Spółki Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie.
(akta kontroli str. 6-8; 355-362)

Wiceprezesowi Zarządu Spółki odpowiedzialnemu m.in. za działalność Szpitala6,
podlegał bezpośrednio m.in. zakres działalności Dyrektora ds. Medycznych Szpitala
(m.in. personel lekarski komórek medycznych, diagności laboratoryjni, farmaceuci,
farmakolog kliniczny) i Dyrektora ds. Pielęgniarstwa Szpitala (personel pielęgniarski,
położne, ratownicy medyczni).

(akta kontroli str. 4-8; 90-91)
W Szpitalu w latach 2017-2019 obwiązywały następujące procedury dot.
postępowania związanego z bezpiecznym podawaniem leków, cytostatyków oraz
wystąpieniem działań niepożądanych:
- Procedura Bezpiecznego Podawania Leków7, która określała m.in. ogólne

zasady przygotowania i podawania leków (w przypadku wystąpienia objawów
ubocznych należało niezwłocznie poinformować lekarza oraz dokonać adnotacji
o niezgodności, zdarzenia niepożądanego zgodnie z procedurą OP 001/S), oraz
zasady podawania leków podwyższonego ryzyka;
Procedura Bezpiecznego Podawania Leków Cytostatycznych Pacjentów
Hospitalizowanych w Oddziałach Szpitala8, która określała m.in. sposób
postępowania przy podawaniu tych leków (m.in. po podaniu leku należało
obserwować reakcję pacjenta na podany lek oraz poinformować niezwłocznie
lekarza o ewentualnych objawach ubocznych. W przypadku wystąpienia
zdarzeń niepożądanych - postępowanie zgodnie z procedurą OP 001/S -
Niezgodności, zdarzenia niepożądane, działania korygujące i zapobiegawcze);
Procedura Monitorowanie Zdarzeń Niepożądanych i Incydentów Medycznych9,
która ustalała m.in. klasyfikację zdarzeń niepożądanych, zasady ich rejestracji
(zdarzenia związane z niepożądaną reakcją na lek rejestrować miał farmaceuta
w Aptece Szpitalnej), schemat postępowania przy zgłaszaniu zdarzenia
niepożądanego (m.in. wnioski z prowadzonych analiz zdarzeń niepożądanych
i niezgodności podlegać miały ocenie na corocznych Przeglądach Zarządzania,
a za kwalifikację i analizę oraz inicjowanie działań korygujących odpowiadać
mieli Kierownik komórki organizacyjnej/Ordynator/Pielęgniarka Oddziałowa).
Ww. procedurę od 20 września 2018 r. zastąpiła Procedura "Zdarzenia
Niepożądane"10 jednolita dla całej spółki "Szpitale Pomorskie". Ww. Procedurze,
nie wyszczególniono sposobu postępowania w przypadku wystąpienia
niepożądanego działania leków. Analizą zdarzeń niepożądanych miał się
zajmować Zespół ds. Bezpieczeństwa Opieki. W ww. Procedurze określono, że
wszystkie dane dotyczące zgłaszającego i pacjenta, którego dotyczy zgłoszenie

6 UchwałaZarząduSzpitalPomorskichsp.z 0.0. nr1/04/2017r. z 03kwietnia2017r. w sprawiezmianyRegulaminu
organizacyjnegospółki,obecnieobowiązująca:UchwalaZarząduSzpitaliPomorskichsp.z00. nr1/1212019 zdnia16grudnia
2019r.wsprawieuchwaleniaRegulaminuOrganizacyjnegoSzpitaliPomorskichsp.z00
7 ZintegrowanychSystemówZarządzaniaQP-068IMLPz09października2017r.
a ZintegrowanychSystemówZarządzaniaQP-096IMLPz15października2017r.
•ZintegrowanychSystemówZarządzaniaQP-001/Sz11października2017r.
10 PJ/5z20września2018r.
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oraz lokalizacja zdarzenia i czas występowania winny być skutecznie usunięte
z formularza papierowego i systemu informatycznego do 14 dni po zgłoszeniu.

(akta kontroli str. 9-47)
Wiceprezes Zarządu Spółki wyjaśnił, że zmiana we wrześniu 2018 L Procedury
"Monitorowanie Zdarzeń Niepożądanych i Incydentów Medycznych" na Procedurę
"Zdarzenia niepożądane" wynikała z konieczności dostosowania systemu
monitorowania zdarzeń niepożądanych do wytycznych CMJ i tym samym do
wytycznych WHO. Zgodnie z wytycznymi zawiadamianie URPL o niepożądanym
działaniu leków, zapisano jedynie w Receptariuszu Szpitalnym. Procedury dot.
Bezpiecznego Podawania Leków i Bezpiecznego Podawania Leków
Cytostatycznych podlegały standaryzacji i ujednoliceniu na poziomie Spółki.

(akta kontroli str. 76-85)
1.2. Obowiązujący w Szpitalu od 2 października 2017 L Receptariusz Szpitalny
ustalał m.in:
- zasady monitorowania niepożądanych działań leków. Zgodnie z zapisami

Receptariusza Szpitalnego: każde działanie niepożądane leku11 powinno było
być zgłoszone do Apteki Szpitalnej przez lekarza leczącego, zgłoszenia działań
niepożądanych mogły dokonywać osoby wykonujące zawód medyczny, a także
pacjenci, ich przedstawicieli ustawowi lub opiekunowie faktyczni, formularz
zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego składać można było
w dowolnym terminie, ciężkie działanie niepożądane zgłaszać należało
w terminie pilnym i nie później niż 15 dni kalendarzowych od uzyskania
informacji o jego wystąpieniu. Zgłoszeniu podlegać miały wszystkie przypadki,
gdy lek podany prawidłowo lub nie przyniesie pacjentowi szkodę. Zgłoszenia
Apteka przesyła do URPL;

- zasadę codziennego monitorowania w godzinach porannych, przez personel
Apteki, na stronie internetowej Głównego Inspektora Farmaceutycznego, decyzji
o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu leku i w konsekwencji o zabezpieczeniu
posiadanych zapasów leków w Aptece przed dalszym wprowadzeniem leku do
obrotu, oraz o przekazaniu powyższej informacji wszystkim użytkownikom leku,
oraz sporządzeniu raportu o podjętych działaniach w stosunku do hurtowni,
w której lek został zakupiony;

- skład i obowiązki Komitetu Terapeutycznego; Komitet składał się z 10 osób,
w tym siedmiu lekarzy i trzech farmaceutów. Do obowiązków Komitetu należała
m.in. kontrola sprawozdań dotyczących objawów ubocznych i interakcji leków.

Przewodniczący Komitetu Terapeutycznego wyjaśn~, że w Szpitalu kontrolą działań
ubocznych i możliwości interakcji leków zajmował się farmakolog kliniczny,
zatrudniony od 2017 r. do chwili obecnej, będący jednocześnie członkiem Komitetu
Terapeutycznego.
Do zakresu obowiązków i uprawnień Kierownika Apteki Szpitalnej należało m.in.
przekazywanie do URPL wszelkich informacji o niepożądanym działaniu środka
farmaceutycznego lub materiału medycznego.

(akta kontroli str. 60-68; 86-89)
W latach 2017-2019 odbyło się 12 posiedzeń Komitetu Terapeutycznego. Podczas
jednego, zorganizowanego 29 stycznia 2018 L, omawiano zagadnienia dotyczące
NDL. Komitet wprowadził zasadę, że każde działanie uboczne musi być zgłoszone

11 Procedura Szpitala jako działanie niepożądane leku definiowała każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu
leczniczego występujące podczas stosowania w sposób dozwolony, podczas stosowania poza warunkami określonymi
w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu, podczas stosowania niezgodnego z przeznaczeniem, podczas stosowania wielu
leków, w wyniku przedawkowania, wskutek błędu medycznego, po zakończeniu leczenia.
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przez lekarza leczącego na formularzu zgłoszenia niepożądanego działania
produktu leczniczego do Apteki Szpitalnej, która przesyła je do Prezesa URPL,
a na spotkaniu ordynatorskim zostanie rozdany wykaz leków podlegających
dodatkowemu monitorowaniu (leki z umieszczonym na ulotce symbolem
odwróconego czarnego trójkąta). W dniu 19 lutego 2018 r. powstał wykaz leków
podlegających dodatkowemu monitorowaniu, o czym Kierownik Apteki Szpitalnej
poinformowała Dyrektora ds. Medycznych Szpitala, oraz przekazała w trakcie
odprawy z Ordynatorami listę leków z informacją o konieczności zwrócenia
szczególnej uwagi na leki znajdujące się na ww. liście.

(akta kontroli str. 48; 92-93)
Kierownik Apteki Szpitalnej wyjaśniła, że monitorowanie NDL było realizowane
poprzez udział Kierownika Apteki w comiesięcznych odprawach Ordynatorów, na
których informowano o konieczności zgłaszania NDL zgodne z zasadami opisanymi
w Receptariuszu Szpitalnym. Apteka posiadała ewidencję ilości zgłoszonych NDL
oraz zestawienia najczęściej występujących działań niepożądanych w grupie leków
cytostatycznych oraz leków pozostałych. Dane dotyczące NDL leków
cytostatycznych były zgodne z danymi zawartymi w piśmiennictwie dotyczącym
działań niepożądanych tych leków.

(akta kontroli str. 49-54)
Ewidencję NOP prowadził Oddział Neonatologii. Zawierała ona przypadki NOP
występujące w Oddziale w trakcie hospitalizacji - jeden przypadek, oraz zgłoszone
do Oddziału przez Inspektora Sanitarnego - 17 przypadków. Ewidencja zawierała
dane dot. m.in. nazwiska dziecka, daty urodzenia, daty szczepienia, nazwiska
pielęgniarki podającej szczepionkę, nazwę szczepionki, nr serii i datę ważności,
datę zgłoszenia do Inspektora Sanitarnego, opis NOP oraz podjęte działania.
Sporządzona przez Ordynatora ww. Oddziału analiza z występowania
niepożądanych odczynów poszczepiennych w latach 2017-2019, po szczepieniach
wykonanych w Oddziale, wskazywała, że odsetek NOP w kolejnych latach malał,
wszystkie NOP były łagodne, nie wymagały powtórnej hospitalizacji oraz nie
wpłynęły na pogorszenie stanu zdrowia dzieci.

(akta kontroli str. 136-137; 295)

Wiceprezes Zarządu Szpitala wyjaśnił, że nie zawarto w procedurach wewnętrznych
Szpitala regulacji dot. występowania NOP, ponieważ zagadnienia te reguluje
rozporządzenie Ministra Zdrowia z 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych
odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania12. Wobec
powyższego przyjęto, że nie ma potrzeby opracowywania odrębnej procedury.

(akta kontroli str. 76-79)
NIK wskazuje, że zgodnie z art. 36e ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne,
zgłoszenie NDL stanowiące NOP należy przekazać również do URPL. NOP są
rodzajem NDL, powinny więc być objęte funkcjonującym w Szpitalu systemem
monitorowania niekorzystnych reakcji polekowych i zgłaszane do Apteki Szpitalnej.
Farmakolog kliniczny, udzielający w Szpitalu świadczeń w zakresie farmakologii
klinicznej, przeprowadził w:
- 2017 r. - m.in osiem wizytacji w oddziałach Szpitala13, dokonał kontroli 136

historii choroby, w żadnym przypadku nie stwierdził istotnych reakcji lekowych,
nie stwierdzono również w oddziałach przypadków NDL;

12 Dz U nr 254, poz 1711, ze zm
13 Oddziały Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pediatrii, Neurologii z Oddziałem Udarowym, Chirurgii Ogólnej
i Onkologicznej, Chorób Wewnętrznych, Gastroenterologii i Geriatrii, Kardiologii i Angiologii Interwencyjnej, Neonatologii,
Połoznicłwa i Ginekologii.
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- 2018 r. - m.in. siedem wizytacji w oddziałach Szpitala14, w zaleceniach ujęto
m.in. konieczność zgłaszania działań niepożądanych leków do Apteki Szpitalnej
jak i wyznaczenia przez Ordynatora osoby z personelu odpowiedzialnej za
wypełnienie iprzesłanie dokumentu dot. NDL do Apteki Szpitalnej;

- 2019 r. - m.in. sześć wizytacji w oddziałach Szpitala15, skontrolował m.in.
w zakresie interakcji lekowych i działań niepożądanych 150 historii chorób,
z tego w Oddziale Chorób Wewnętrznych 100 i w SOR 50 historii. W Oddziale
Chorób Wewnętrznych dodatkowo zbadał dokumentację 11 zgonów. Nie
stwierdził przypadków NDL w ww. Oddziałach, również żaden z analizowanych
zgonów nie był spowodowany NDL.

Ponadto przeprowadził wykłady farmakologiczne m.in.:
- 31 lipca 2017 r. w Oddziale Chorób Wewnętrznych dotyczące NDL;
- 26 lutego 2018 r. w Oddziale Pediatrii w zakresie postępowania w przypadku

działań niepożądanych po stosowaniu antybiotyków penicylinowych u dzieci;
- 12 września 2018 r. w Oddziale Ortopedii w zakresie rozpoznawania

i postępowania w razie NDL;
- 26 marca 2019 r. na Oddziale Chorób Płuc - wpływ leków przeciwgruźliczych

i rozpoznawanie działań niepożądanych z nimi związanych, 26 czerwca 2019 r.
na Oddziale Położnictwa i Ginekologii - działania niepożądane leków, wykład
dla pielęgniarek, 9 października 2019 r. - Szpitalny Oddział Ratunkowy,
personel pielęgniarsko-ratowniczy, rozpoznawanie działań niepożądanych
leków jako przyczyny hospitalizacji.

(akta kontroli str. 94-135)
1.3. W dniach 18-20 października 2017 r. w Szpitalu została przeprowadzona przez
CMJ wizyta akredytacyjna. W jej wyniku uznano spełnienie przez Szpital wszystkich
standardów akredytacyjnych na poziomie 85%. Standard FA 11 "Niepożądane
działania stosowanych leków i preparatów krwiopochodnych są dokumentowane"
oceniony został jako spełniony, tzn. uznano, że informacje dot. NDL były
zamieszczane w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów, a także
zgłaszane do apteki szpitalnej. Standard FA 13 "W szpitalu funkcjonuje zespół
ds. farmakoterapii" również uznany został za spełniony, uznano, że funkcjonujący
Zespół ds. Farmakoterapii regularnie dokonuje analizy prowadzonego leczenia oraz
okresowo przedkłada wyniki swojej pracy komitetowi ds. jakości.

(akta kontroli str. 69-75)
1.4. Problematyka szkoleń dot. monitorowania niepożądanych działań leków była
realizowana w ramach szkoleń "Jakość i bezpieczeństwo opieki". W latach
2017-2018 zaplanowano w Szpitalu po 24 szkolenia w każdym roku, a w 2019 r.
- 12 szkoleń. Wszystkie zaplanowane szkolenia zostały zrealizowane. Udział w nich
odpowiednio w każdym roku wzięło: 100% farmaceutów, od 93% do 96%
ratowników medycznych oraz około 90% lekarzy i pielęgniarek. Szkolenia te były
szkoleniami obligatoryjnym, realizowanymi w trybie ogólnoszpitalnym. Jak wyjaśniła
Dyrektor ds. Pielęgniarstwa i Organizacji Opieki Szpitala brak udziału wszystkich
pracowników w szkoleniach wynikał z faktu, iż część z nich przebywała na
długotrwałych zwolnieniach lekarskich, była w trakcie urlopów
macierzyńskich/wychowawczych lub realizowała staże w innych placówkach.

H Oddziały: Pediatrii, Neurologii z Oddziałem Udarowym, Zespoły Ratownictwa Medycznego, Chirurgii Dziecięcej, Ortopedii
i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem chirurgii ręki, Odział Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Oddział Chirurgii
Ogólnej i Onkologicznej.
15 Oddziały: Chorób Wewnętrznych, Urologii, Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu z pododdziałem chirurgii ręki,
Położnictwa i Ginekologii, Chorób Płuc, SOR.
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Po zakończeniu szkolenia nie wydawano certyfikatu/zaświadczenia o jego
ukończeniu. Obecność na szkoleniu potwierdzana była na listach obecności.

(akta kontroli str. 138; 291-292)
1.5. Wiceprezes Szpitala wyjaśnU,że Szpital monitoruje NDL i NOP. Monitorowanie
NOP oparte jest o współpracę z Inspektorem Sanitarnym. Wszystkie komunikaty
przekazywane przez Inspektora Sanitarnego do Szpitala podlegają analizie i ich
weryfikacji pod kątem ich związku ze szczepieniami realizowanymi w Szpitalu.
W odniesieniu do szczepień wykonywanych w SOR, nie zarejestrowano NOP, ani
też Szpital nie otrzymał komunikatu od Inspektora Sanitarnego o jego wystąpieniu.
Oddział Pediatrii zgłaszał do Inspektora Sanitarnego NOP, które wystąpiły
w związku z podawaniem szczepień poza szpitalem nie przeprowadzając ich
analizy. Z uwagi na brak ogólnopolskich danych epidemiologicznych dotyczących
NDL trudno było ocenić, czy skala NDL zarejestrowanych w Szpitalu istotne odbiega
od danych z innych szpitali.

(akta kontroli str. 139-148)
Z Programu Poprawy Jakości Analiz Działalności Klinicznej Szpitala w latach
2017-2019 wynika, iż w Szpitalu nie prowadzi się regularnych analiz w zakresie NDL
i NOP16. Wiceprezes Szpitala wyjaśnił, że Szpital nie otrzymywał informacji
zwrotnych od Inspektora Sanitarnego o występujących NOP po wykonanych przez
Szpital szczepieniach, w związku z powyższym analiz w tym zakresie nie
prowadzono. Natomiast w prowadzonej przesiewowo analizie dokumentacji
medycznej pod kątem postępowania leczniczego, farmakolog kliniczny nie stwierdził
występowania reakcji polekowych, ani NDL Analiza ta prowadzona była zgodnie
z wytycznymi standardów akredytacyjnych. Ocena NDL odbywała się na bieżąco na
oddziałach Szpitala. Szpital nie ma obowiązku wykonywania zbiorczych analiz NDL

(akta kontroli str. 139-148; 288-290)
Jak wyjaśnił Wiceprezes Szpitala, w Szpitalu funkcjonuje zasada realizowana przez
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych, iż podczas konsultacji pacjentów
z zakażeniem i ustalaniu antybiotykoterapii informuje się personel medycznych
o możliwym NDL po zastosowanych preparatach. Przed zastosowaniem antybiotyku
pacjent jest pytany o możliwe wcześniejsze reakcje niepożądane po podanych
w przeszłości lekach przeciwbakteryjnych. Ponadto, jednym z elementów wywiadu
lekarskiego zbieranego od chorych w chwili przyjęcia do Szpitala, było pytanie
o reakcje niepożądane po stosowanych, przed zgłoszeniem się do Szpitala, lekach.
Zapobiega to ewentualnym NDL w trakcie hospitalizacji i stanowi formę edukacji
pacjentów.

(akta kontroli str. 139-148)
Wiceprezes Szpitala wyjaśnU, że nie stwierdzono problemów związanych
z monitorowaniem NOP, a postępowanie w zakresie monitorowania NDL oparte było
na obowiązujących w kraju zaleceniach. Zgodnie z ideą akredytacji,
skoncentrowano się przede wszystkim na budowaniu kultury bezpieczeństwa
i poprawie świadomości personelu medycznego w zakresie monitorowania NDL, niż
na działaniach kontrolnych.

(akta kontroli str. 139-142)

16 Regularnie prowadzi się analizy w zakresie: zdarzeń niepożądanych, rehospitalizacji, reoperacji, zgonów, zgonów
okołooperacyjnych, skutków znieczuleń, reanimacji, skutków zabiegów w trakcie hospitalizacji, skutków odległych, odmów
hospitalizacji oraz przedłużonych pobytów.
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Stwierdzone W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie
nieprawidłowości stwierdzono następującą nieprawidłowość:

Niewprowadzenie rozwiązań organizacyjnych zapewniających prawidłową realizację
zadań związanych z monitorowaniem NOP - brak obowiązku raportowania przez
personel medyczny do Apteki Szpitalnej działań niepożądanych produktów
leczniczych, stanowiących niepożądanyodczyn poszczepienny.

OCENA CZĄSTKOWA Szpital wprowadził rozwiązania organizacyjne pozwalające na niepełną realizację
zadań związanych z monitorowaniem działań niepożądanych leków. Opracowana
procedura "Monitorowania niepożądanych działań leków" w sposób precyzyjny
podawała definicję "działania niepożądanego leku", określała zasady i osoby
zobowiązane do zgłaszania NOL, terminy dokonywania zgłoszeń. Każde NOL
należało zgłaszać do Apteki Szpitalnej, które to zgłoszenia Apteka miała przesyłać
do Prezesa URPL. Jednak powyższa procedura nie zawierała zapisów
uszczegóławiających postępowanie w przypadku stwierdzenia NOP. W Szpitalu
podejmowano działania informacyjno-edukacyjne w zakresie konieczności
zgłaszania NOL, jak również wprowadzono rozwiązania mające zapewnić nadzór
nad identyfikowaniem niekorzystnych reakcji polekowych.

OBSZAR 2. Monitorowanie występowania niekorzystnych działań leków
i zapewnienie ich zgłaszania.

Opis stanu 2.1. W Aptece Szpitalnej była prowadzona ewidencja NOL, w 2017 r. w wersji
faktycznego ilościowej (ilość działań niepożądanych łącznie w grupie leków cytastatycznych

i pozostałych), w latach 2018-2019 w wersji ilościowej z podziałem na leki
cytostatyczne i pozostałe oraz w rozbiciu na poszczególne leki cytostatyczne
z uwzględnieniem częstoWwościwystępowania NOL.

(akta kontroli str. 55-59)
2.2. W Szpitalu, w badanym okresie, w prowadzonej przez Kierownika Apteki
Szpitalnej ewidencji zidentyfikowanych niekorzystnych reakcji polekowych
zgłoszonych przez personel medyczny Szpitala zarejestrowano przypadki NOL,
ij. ogółem 480 zdarzeń u 305 pacjentów. Siedem przypadków dotyczyło NOL
stwierdzonego u pacjentów w trakcie hospitalizacji (z tego dwa przypadki w 2017 r.17

i pięć w 2018 r.18), pozostałe 473 przypadki dotyczyły wystąpienia NOL u 298
pacjentów leczonych w trybie ambulatoryjnym - chemioterapia ambulatoryjna.
Wystąpienie ciężkiego NOL odnotowano w 399 przypadkach u 254 pacjentów,
z tego tylko u dwóch pacjentów leczonych szpitalnie. Nie odnotowano zgonów
w związku z wystąpieniem powikłań polekowych. W tym samym okresie w Szpitalu
zidentyfikowano u ośmiu pacjentów19 NOL stanowiące niepożądany odczyn
poszczepienny. Nie odnotowano zgonów związanych z wystąpieniem NOP. Szpital
nie gromadził danych odnośnie liczby pacjentów, u których w trakcie hospitalizacji
wykonano szczepienie ochronne, dane te były odnotowywane jedynie
w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjenta.

(akta kontroli str. 149-153
2.3. Szpital nie posiadał wyodrębnionych danych o liczbie pacjentów przyjętych
w badanym okresie do Szpitala w związku z wystąpieniem NOL, ponieważ
przyczyny przyjęcia do szpitala podawane są objawowo. W badanym okresie
przyjęcia do Szpitala, w związku z wystąpieniem NOL stanowiącym niepożądany

17 Po produkcie leczniczym stosowanym jako kontrast w diagnostyce obrazowej - wysypka na całym ciele, duszności, ból
głowy; po antybiotyku - światłowstręt, świąd skóry, duszność.
18 po produkcie leczniczym stosowanym jako kontrast w diagnostyce obrazowej - duszność, drętwienie twarzy, obrzęk ust; po
leku stosowanym w zakażeniach - wytracanie złogów soli wapniowej; po leku zmniejszającym wytwarzanie kwasu moczowego
- zmiany skórne ze świądem; po lekach przeciwzapalnych, przeciwbólowych, przeciwgorączkowych - w jednym przypadku
krwotoczne pęcherze na podudziu; w drugim - pęcherze wysiękowe na podudziu i przedramionach.
19 U trzech w 2017 L, u dwóch w 2018 L i u trzech w 2019 L
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odczyn poszczepienny, odnotowano u czterech pacjentów, ij. u jednego w 2018 r.
i u trzech w 2019 r.

(akta kontroli str. 154-158)

Poddana badaniu dokumentacja medyczna pięciu pacjentów za lata 2018-2019,
u których stwierdzono Nap Oeden u pacjenta zaszczepionego w trakcie pobytu
w Szpitalu - Oddział Neonatologii i cztery przypadki hospitalizacji w związku
z wystąpieniem Nap - Oddział Pediatrii) wykazała, że we wszystkich przypadkach
Nap został zgłoszony do Inspektora Sanitarnego. Żadnego przypadku nie
zgłoszono do Prezesa URPL.

(dowód: akta kontroli str.137, 156, 295)
Zgodnie z art. 36d ust. 1 w zw. art. 36e ust. 1 i 2 Prawa farmaceutycznego
zgłoszenia pojedynczego przypadku działania niepożądanego produktu leczniczego
stanowiącego niepożądany odczyn poszczepienny, dokonuje się do URPL wraz
z jednoczesnym zgłoszeniem określonym w przepisach wydanych na podstawie
art. 21 ust. 8 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu
zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi20.
Ordynator Oddziału Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka wyjaśniła, że
niezgłoszenie Nap do Prezesa URPL wynikało z nieprawidłowej interpretacji
obowiązujących w tym zakresie przepisów.

(akta kontroli str. 315-316)

Ordynator Oddziału Pediatrii wyjaśnił, że nie ma regulacji prawnych, które
wskazywałyby na obowiązek dwutorowego przekazywania informacji o podejrzeniu
lub rozpoznaniu Nap.

(akta kontroli str.312-314)

NIK nie może uznać słuszności wyjaśnień Ordynatora Oddziału Pediatrii, bowiem
o konieczności przekazywania informacji o stwierdzonych niepożądanych
odczynach poszczepiennych do Prezesa URPL stanowią wprost przywołane
powyżej przepisy Prawa farmaceutycznego.
2.4. W Szpitalu w latach 2017-2019 hospitalizowano ogółem 79 pacjentów21
z rozpoznaniem wskazującym na możliwość wystąpienia niekorzystnych reakcji
polekowych22. W stosunku do żadnego pacjenta wydanie rozpoznania o wystąpieniu
schorzeń polekowych nie było przesłanką do przeprowadzenia analizy czy wystąpiła
niekorzystna reakcja polekowa, której zgłoszenie byłoby wymagane w świe~e
powszechnie obowiązujących przepisów i uregulowań wewnętrznych.

(akta kontroli str. 157-158)

2.5. NIK do szczegółowej analizy, wytypowała, metodą doboru celowego,
dokumentację medyczną dotyczącą 50 pacjentów hospitalizowanych w latach
2018-2019, oraz 10 pacjentów zaszczepionych w tych latach w trakcie hospitalizacji.
Stwierdzono, że w dokumentacji medycznej pacjentów zaszczepionych w Szpitalu
nie odnotowano wystąpienia Nap.

200zU z2019rpoz.1239
21NarodowyFunduszZdrowiaOddziałWojewódzkiw Gdańskuw badanymokresiena leczenieschorzeńpolekowych
przeznaczył38 tys.zl. Kwotata odnosisięwyłączniedopacjentów,którzybylileczenipozaSOR. Środkinaudzielanie
świadczeńopiekizdrowotnejwzakresieświadczeniewSOR określanesąwoparciuostawkęryczałtudobowego.
22Z tegona:polekowąhipoglikemiębezśpiączki(E 16.0)- 40osób;,polekowybólgłowyniesklasyfikowanygdzieindziej
(G 444)- 7 osób;zaćmępolekową(H 263)- 13osób,liszajowatąreakcjępolekową(L 43.2)- 1 osoba;wstrząs
anafilaktycznywskutekniekorzystnegoefektuleczenialekuprawidłowopodanego(T 88.6)- 8 osób;nieokreślony,
niekorzystnyskutekdziałanialekówi środkówleczniczych(T 88.7)- 5; następstwazatrucialekamii substancjami
biologicznymi(T 96) - 2 osoby;inneleczonew szpitalu- zapalenieskórywywołanenieokreślonymisubstancjami
wprowadzonymidoustroju(L 27.9)- 3osoby.
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W wyniku badania próby dokumentacji medycznej (50 pacjentów), stwierdzono, że:

- w 17 przypadkach nie wystąpiły objawy wskazujące na niekorzystną reakcję
polekową;

- w 33 przypadkach, u pacjentów przyjętych do Szpitala z uwagi na niekorzystną
reakcję polekową, pomimo odnotowania w dokumentacji medycznej objawów
niekorzystnej reakcji polekowej oraz rozpoznania wskazującego na jej
wystąpienie, osoby wykonujące zawód medyczny nie przekazały zgłoszenia
NDL, z tego:

• w trzech przypadkach u pacjentów z rozpoznaniem
L 56.0 - reakcja fototoksyczna indukowana lekiem:

o wystąpiła reakcja w postaci rumienia, pęcherzy, obrzęku oraz
świądu (po zastosowaniu niesteroidowego leku przeciwzapalnego);

o wystąpił rumień grudkowaty ze złuszczeniem (po zastosowaniu
niesteroidowego leku przeciwzapalnego);

o wystąpiły zmiany skórne w postaci zlewnych zmian grudkowo-
rumieniowych (po zastosowaniu niesteroidowego leku
przeciwzapalnego) ;

• w dwóch przypadkach u pacjentów z rozpoznaniem T 88.6 - wstrząs
anafilaktyczny wskutek niekorzystnego efektu leczniczego leku prawidłowo
podanego:

o wystąpiła ciężka anafilaksja, RR 50/20, zaburzenia świadomości
(po zastosowaniu leku działającego na ośrodkowy układ nerwowy);

o wystąpiła anafilaksja, duszność, dreszcze, zakwalifikowano jako
stan ciężki (po podaniu leku na zakażenie dróg moczowych);

• w sześciu przypadkach, u pacjentów z rozpoznaniem T 88.7 - nieokreślony,
niekorzystny skutek działania leków i środków leczniczych:

o wystąpił ból okolicy łydek, bez obrzęku (po leku antykoncepcyjnym);
o wystąpiła duszność, obrzęk języka, warg, twarzy, dłoni (po

zastosowaniu antybiotyku);
o wystąpił zespół serotoninowy (po podaniu leku z grupy inhibitorów

zwrotnego wychwytu serotoniny i noradrenaliny);
o wystąpiły zawroty głowy, wymioty, światłowstręt (po leku

przeciwbólowym);
o wystąpiły zawroty głowy, zaburzenia widzenia, wymioty (po podaniu

leku przeciwdepresyjnego);
o wystąpił rumień na skórze twarzy, brzuchu, tułowiu, dreszcze

(po podaniu antybiotyku);
• w trzech przypadkach u pacjentów z rozpoznaniem T 39.3. - inne

niesteroidowe leki zapalne:
o wystąpiły nudności, wymioty, biegunka (po przedawkowaniu leków

przeciwbólowych) ;
o wystąpił niepokój, złe samopoczucie, bóle głowy, uczucie

duszności (po przedawkowaniu leków przeciwbólowych);
o wystąpiło krwawienie z przewodu pokarmowego (po podaniu leków

przeciwbólowych);
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• w sześciu przypadkach u pacjentów z rozpoznaniem T 42.6 - inne leki
przeciwpadaczkowe i uspokajająco-nasenne:

o wystąpiła utrata przytomności, napad migotania przedsionków (po
próbie samobójczej, przyjęcie leków przeciwpadaczkowych);

o wystąpił utrudniony kontakt z pacjentem, pacjent podsypiający (po
podaniu leku przeciwpadaczkowego);

o pacjent przyjęty bez kontaktu słowno-logicznego, reagujący jedynie
na ból (po lekach nasennych);

o wystąpiła hiponatermia (po lekach przeciwpadaczkowych);
o wystąpiła anemia z niedoboru kwasu foliowego (przewlekłe

stosowanie leku przeciwpadaczkowego);
o wystąpiła utrata przytomności (po przedawkowaniu leków

nasennych);
- w jednym przypadku u pacjenta z rozpoznaniem T 65.9 - toksyczny efekt

nieokreślonej substancji, u którego wystąpiły zaburzenia świadomości
(po omyłkowym połknięciu leków uspokajających);

- w jednym przypadku u pacjenta z rozpoznaniem L 43.2 - liszajowa reakcja
polekowa, u którego wystąpiły zlewne krosty na rumieniowym podłożu
(po podaniu leku przeciwpadaczkowego);

- w 11 przypadkach u pacjentów z rozpoznaniem E 16 - polekowa hipoglikemia
bez śpiączki, u których po insulinie lub innych lekach hipoglikemizujących
wystąpiły m.in. objawy zasłabnięcia bez utraty przytomności, zasłabnięcia
z utratą przytomności, zasłabnięcie z afazją ruchową, drgawki, brak kontaktu
słowno-Iogicznego, zaburzenia mowy, zaburzenia równowagi.

W dokumentacji medycznej 30 pacjentów odnotowano powrót do zdrowia bez
trwałych następstw, a trzech pacjentów przekazano do Pomorskiego Centrum
Toksykologii celem dalszego leczenia.

(akta kontroli str. 336-339)

W historiach chorób wszystkich pacjentów podano nazwy leków przez nich
zażytych. Dokumentacja zawierała również pozostałe informacje niezbędne do
wysłania zgłoszenia takie jak: inicjały, płeć oraz wiek pacjenta, które stosownie do
art. 36e ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne powinny się znajdować w zgłoszeniu.
W ww. przypadkach osoby wykonujące zawody medyczny, które świadczyły usługi
zdrowotne w Szpitalu, nie dokonały zgłoszeń NDL bezpośrednio do Prezesa URPL
lub podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów leczniczych
do obrotu, co stanowiło naruszenie art. 36d Prawa farmaceutycznego,
w zw. z art. 36b pkt 1 ww. ustawy. Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 2 pkt 3d
Prawa farmaceutycznego NDL, które wystąpiły u pacjentów przyjętych do Szpitala,
powinny zostać zakwalifikowane jako ciężkie. Zgodnie z art. 45a ust. 1 ustawy
z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty23, 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.
Ponadto było to sprzeczne z obowiązującą w Szpitalu procedurą "Monitorowanie
niepożądanych działań leków", na podstawie której pracownicy medyczni powinni

23 Dz. U z 2019 r. poz. 537, ze zm.
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przesyłać zgłoszenia NDL do Apteki Szpitalnej, która z kolei, na stosownych
formularzach, miała je przekazywać do URPL.
Ordynatorzy niżej wymienionych Oddziałów wyjaśnili, że brak zawiadomienia
o wystąpieniu NDL spowodowany został:
- Oddziału Dermatologii24- niewłaściwą interpretacją przepisów - niepewność

czynnika sprawczego generującego zmiany skórne;
- Oddziału Chorób Wewnętrznych Gastroenterologii i Geriatrii25 - przez

przeoczenie i NDL zostanie zgłoszony;
- Oddziału Pediatrii26- w przypadku pacjentów, którzy przedawkowali leki nie

zgłoszono NOL, w związku z przyjętą w Oddziale Pediatrii interpretacją iż
zgłoszeniu nie podlegają sytuacje, gdy lek został przyjęty we wskazaniach
niezgodnych z charakterystyką produktu leczniczego. Jeżeli lek został przyjęty
świadomie lub nieświadomie z innego powodu, w tym w celach samobójczych,
nie zgłaszano jego działania. Zgłoszenia NDL w ww. przypadkach zostaną
uzupełnione. W trzecim przypadku dot. NDL po leku przyjętym na zakażenie
dróg moczowych, nie są znane powody, dlaczego lekarz leczący nie wypełnił
zgłoszenia, było to działanie niepożądane, które nie powinno wystąpić. Po
kontroli (13.02.) zostało przeprowadzone dodatkowe szkolenie z regulacji
prawnych dotyczących NDL w oparciu o wskazania i uwagi przekazane podczas
kontroli;

- SOR27,w związku z objęciem funkcji Ordynatora SOR od 01 grudnia 2019 r.
Ordynator stwierdził, że nie zna przyczyn zaniechania zgłaszania, przez lekarzy
leczących, do Apteki Szpitalnej, w ww. przypadkach działań niepożądanych
leków. W przypadku przedawkowania lub zatrucia lekami, w rozmowie
telefonicznej z Dyrektorem Pomorskiego Centrum Toksykologii w Gdańsku
i Konsultantem Wojewódzkim w dziedzinie Toksykologii Klinicznej uzyskano
informację, że Konsultant Krajowy w dziedzinie Toksykologii Klinicznej
informował Prezesa URPL, iż zatrucia lekami nie mogą być interpretowane jako
działania niepożądane i jako takie nie podlegają zgłoszeniom. Odnośnie
obniżania stężenia glukozy w surowicy krwi pacjentów chorujących na cukrzycę
działanie hipoglikemizujące jest działaniem pożądanym tych preparatów
i dlatego są one stosowane w leczeniu cukrzycy. Ponadto zapis art. 36d Prawa
Farmaceutycznego nie zobowiązuje lekarza do zgłaszania każdego działania
niepożądanego. Zapis tego artykułu, zdaniem Ordynatora SOR, ściśle
nakierowuje, które działania niepożądane należy zgłaszać, nie ma zapisu, że
każde działanie niepożądane podlega zgłoszeniu. Przepis wyraźnie
uszczegóławia, które działania niepożądane podlegają zgłoszeniu.
W wymienionych przypadkach nie zachodziły takie okoliczności.

(akta kontroli str. 296-311; 336-339; 341-354)
NIK wskazuje, że wart. 2 pkt 3a Prawa farmaceutycznego, w brzmieniu
obowiązującym od 25 listopada 2013 L, określone zostało, że NDL to każde
niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego, a nie wyłącznie
działanie będące następstwem stosowania dawek zalecanych w celach
profilaktycznych i leczniczych. W uzasadnieniu do nowelizacji, wprowadzającej m.in.
zmianę definicji NDL, wskazano, że celem tej zmiany ustawy28jest m. in. stworzenie
takiej definicji działania niepożądanego produktu leczniczego, która w sposób

24 W dokumentacji medycznej trzech pacjentów odnotowano objawy wystapienia niekorzystnej reakcji polekowej.
25 W dokumentacji medycznej trzech pacjentów odnotowano objawy wystapienia niekorzystnej reakcji polekowej.
26 W dokumentaCji medycznej trzech pacjentów odnotowano objawy wystapienia niekorzystnej reakcji polekowej.
27 W dokumentacji medycznej 24pacjentów odnotowano objawy wystapienia niekorzystnej reakcji polekowej.
28 Ustawa z dnia 27września 2013r. o zmianie ustawy - Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U poz.
1245).
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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 2001/83IWE
w sprawie wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych
stosowanych u ludzj29.

Wiceprezes Zarządu Szpitala wyjaśn~, że funkcjonująca w Szpitalu procedura
"Monitorowanie niepożądanych działań leków" w wystarczającym stopniu
gwarantuje zapewnienie prawidłowej realizacji obowiązków ustawowych
dotyczących zgłaszania NDL. Główną przyczyną braku pełnej zgłaszalności NDL
była odmienna interpretacja definicji NDL. Obecna kontrola wskazała szerszą
perspektywę definiowania NDL, co zostanie uwzględnione w dalszych szkoleniach
personelu medycznego oraz w monitorowaniu NDL w Szpitalu. Trwająca kontrola
już zwiększyła zgłaszalność NDL w Szpitalu. Ponadto wyjaśn~, że główną przyczyną
niezgłoszenia NOP do Prezesa URPL była odmienna interpretacja przepisów.
Wystąpienie NOP u pacjentów Oddziału Pediatrii zostało zgłoszone do Inspektora
Sanitarnego. Ponieważ organ ten ma obowiązek potwierdzić wystąpienie NOP oraz
zgłosić ten fakt do Prezesa URPL, Szpital pozostając w stałym kontakcie
z Inspektorem Sanitarnym, mając świadomość, że potwierdzone NOP zostały
zgłoszone do Prezesa URPL, zgłoszeń tych nie dublował.

(akta kontroli str. 331-333)
2.6. Pomimo że obowiązujące w Szpitalu procedury nie regulowały kwestii
postępowania personelu medycznego w przypadku zgłoszenia przez pacjenta, jego
przedstawiciela ustawowego lub opiekuna faktycznego przypadków wystąpienia
NDL oraz ewidencjonowania tych zgłoszeń, każdy pacjent, jak podał Wiceprezes
Zarządu Szpitala, przy przyjęciu do Szpitala był pytany o wszystkie istniejące
alergie, wcześniejsze NDL oraz incydenty związane z podawaniem leków.

(akta kontroli str. 9-47; 60-68; 331-333)
2.7. Personel medyczny Szpitala (w pięciu przypadkach lekarz, w dwóch
pielęgniarka) w latach 2017-2019 zgłosił siedem przypadków wystąpienia NDL
u hospitalizowanych pacjentów30,z tego w 2017 r. - dwa ueden zakwalifikowany
jako ciężki), w 2018 - pięć ueden zakwalifikowany jako ciężki), w 2019 r. nie
zgłoszono żadnego przypadku NDL.
Kierownik Apteki Szpitala wyjaśn~a, że nie ewidencjonuje się daty wpłynięcia
zgłoszenia NDL do Apteki. Przyjęto, że formularz o zgłoszeniu NDL, który wpłynął
do Apteki jest przekazywany niezwłocznie do Prezesa URPL.
W przypadkach ciężkich NDL Kierownik Apteki Szpitalnej przesłała "Formularze
zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego dla osoby wykonującej
zawód medyczny"31w terminach od jednego do czterech dni od dnia wystąpienia
NDL. Było to zgodne z art. 36f Prawa farmaceutycznego. W pozostałych

29 Dz. Urz. UE L 34831.12.2010,str. 74.
30 W przypadku NOL określonych jako ciężkie pacjenci hospitalizowani byli poniżej jednego dnia, w pozosta1ych
5 przypadkach: jeden pacjent przyjęty z rozpoznaniem zapalenie otrzewnej miednicy mniejszej - leczony 4 dni; jeden
z rozpoznaniem zapalenie płuc i zakażenie jelit -leczony 16 dni, pozostali trzej hospitalizowani poniżej jednego dnia.
31 Zawierający informacje dotyczące pacjenta, opis działania niepożądanego, klasyfikację zdarzenia, informację o produkcie
leczniczym, ewentualne informacje dodatkowe, dane osoby zgłaszającej.
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przypadkach w terminach od trzech do 42 dni (jeden przypadek) od dnia
wystąpienia NOL. Przekazane w latach 2017-2019 na ww. formularzach zgłoszenia
NOL zawierały wszystkie elementy wskazane wart. 36e ust. 1 Prawa
farmaceutycznego.

(akta kontroli str. 137; 151-153; 156; 295; 317-330; 334-335)
2.8. W okresie 2017-2019 w Szpitalu hospitalizowano w poszczególnych latach
odpowiednio: 79 tys. osób32 (w tym 47,5 tys. pacjentów przyjętych do Szpitalnego
Oddziału Ratunkowego, dalej: SaR); 80,3 tys. (w tym 47,6 tys. pacjentów SaR);
78,7 tys. (w tym 46,9 tys. pacjentów SaR). Personel medyczny Szpitala w latach
2017-201833 zgłosił występowanie NOL u mniej niż jednego promila
hospitalizowanych pacjentów. Szpital nie jest w stanie określić liczby pacjentów
przyjętych do leczenia w związku z wystąpieniem NOL, ponieważ przyczyny
przyjęcia do Szpitala podawane są objawowo. Szpital nie jest również w stanie
określić kosztów leczenia pacjentów w związku z wystąpieniem NOL, ponieważ
w Szpitalu nie wylicza się kosztów leczenia indywidualnie na pacjenta. Nie jest
możliwe podanie średniego czasu hospitalizacji w związku z wystąpieniem NOL,
ponieważ identyfikacja pacjentów, u których stwierdzono NOL odbywać się może
jedynie na podstawie historii ich chorób, takich pacjentów nie można zidentyfikować
za pomocą posiadanych przez Szpital systemów informatycznych.

(akta kontroli str. 149-158)
Stwierdzone W działalności Szpitala w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono następujące

nieprawidłowości nieprawidłowości:
1. Nie zapewniono rzetelnego identyfikowania niekorzystnych reakcji polekowych,

w związku z powyższym nie dokonano ich zaewidencjonowania.
(akta kontroli str.149-153; 336-339)

2. Nie zapewniono przekazania przez osoby wykonujące zawody medyczne, które
realizowały świadczenia medyczne w Szpitalu, 33 zgłoszeń o niepożądanym
działaniu leku, do czego te osoby były zobowiązane na podstawie
art. 36d Prawa farmaceutycznego, przy czym w tych przypadkach wystąpienie
NOL stanowiło podstawę przyjęcia do Szpitala, przez co, zgodnie z art. 2 pkt 3d
ww. ustawy powinny one zostać zakwalifikowane jako ciężkie NOL

(akta kontroli str.336-339)
3. Nie zapewniono przekazania, przez osoby wykonujące zawody medyczne, które

realizowały świadczenia zdrowotne w Szpitalu, pięciu zgłoszeń NOL,
stanowiących Nap do URPL, do czego zobowiązywał art. 36d ust. 1
w zw. z art. 36e ust. 1i 2 Prawa farmaceutycznego.

(akta kontroli str.149-153; 295)
OCENA CZĄSTKOWA NIK negatywnie oceniła niepodejmowanie przez Szpital skutecznych działań

w zakresie monitorowania oraz raportowania występowania niepożądanych działań
leków. Obowiązujące przepisy oraz procedury wewnętrzne dotyczące raportowania
NOL nie były w pełni przestrzegane. Nie zapewniono rzetelnego monitorowania
występujących niekorzystnych działań leków oraz prawidłowej realizacji ustawowego
obowiązku zgłaszania NOL do URPL lub podmiotu odpowiedzialnego, który uzyskał
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych, w tym również
stanowiących Nap. Skala ujawnionych w toku kontroli przypadków NOL, które nie
zostały zgłoszone (33 przypadki - 66% badanych oraz pięć NOL stanowiących
Nap) wskazuje jednoznacznie, że osoby wykonujące zawody medyczne nie
przestrzegały procedury wprowadzonej przez Szpital w tym zakresie. Brak

32 Wyliczono: przyjęci do hospitalizacji oraz przyjęci do SOR minus pacjenci przeniesieni z SOR na oddziały Szpitala.
33 W 2019 r. nie zgłoszono żadnego NDL u hospitalizowanych pacjentów.
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Wnioski

Uwagi

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Obowiązek
poinformowania
NIK o sposobie

wykonania wniosków

doprecyzowania zapisów w zakresie NOP spowodował w praktyce błędną ich
interpretację przez osoby wykonujące zawody medyczne.
Ponadto ustalenia kontroli wskazują, że Szpital pomimo legitymowania się
certyfikatem akredytacyjnym nie prowadził działalności zgodnie ze standardem FA
11, który uznany został przez CMJ za wdrożony.
Szpital, wszystkie siedem zgłoszeń NDL, w latach 2017-2019 przekazał do Prezesa
URPL na formularzach zawierających dane określone wart. 36e ust. 1 Prawa
farmaceutycznego. Przypadki ciężkiego NDL zostały przekazane do URPL w
terminach jednego i czterech dni, co było zgodne z art. 36f Prawa
farmaceutycznego.

IV. Uwagi i wnioski
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski:
1. Wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych zapewniających prawidłową

realizację zadań związanych z monitorowaniem i raportowaniem niepożądanych
odczynów poszczepiennych.

2. Zapewnienie rzetelnego identyfikowania i zgłaszania działań niepożądanych
produktów leczniczych.

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.

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, dnia 20 kwietnia 2020 r.

Kontroler:
Iwona Miklikowska

Główny specjalista k.p.

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku

Dyrektor
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