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I. Dane identyfikacyjne 
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach1 

 

Barbara Bulanowska - Dyrektor ZZOZ w Wadowicach2 od 1 marca 2020 r.3 

(akta kontroli, str. 3 do 4) 

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

Lata 2017–2019 z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Krakowie 

 

 

Małgorzata Kram, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/205/2019 z 17 grudnia 2019 r. 

(akta kontroli, str. 1 do 2) 

 

                                                           
1 Dalej: ZZOZ lub Szpital. 
2 Dalej: Dyrektor. 
3 Poprzednio: Józef Budka (15 kwietnia 2015 r. do 30 września 2017 r.); Krzysztof Harpula (p.o. Dyrektora - 10 

kwietnia 2017 r. do 31 października 2017 r.); Beata Szafraniec (1 listopada 2017 r. do 5 grudnia 2019 r.);  
Grzegorz Skałkowski (p.o. Dyrektora – 5 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r.). 

4 Dz. U. z 2019 r., poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna5 kontrolowanej działalności  
Działania Szpitala w zakresie monitorowania niepożądanych działań leków6, były 
niewystarczające dla zapewnienia należytego nadzoru nad realizacją przez osoby 
wykonujące zawody medyczne, realizujące świadczenia zdrowotne, obowiązku zgłaszania 
wystąpienia niepożądanych działań leków (NDL). Przyjęte w Szpitalu rozwiązania 
organizacyjne nie zapewniały prawidłowej realizacji zadań związanych z monitorowaniem 
NDL. Szpital nie nadzorował sposobu identyfikowania niepożądanych reakcji polekowych 
i ich ewidencjonowania.  

Szpital przygotował Procedurę SOP/FA/27, opisującą m.in. zasady postępowania 
w przypadku wystąpienia NDL. Do czasu kontroli NIK, definicja NDL określona 
w wewnętrznych uregulowaniach ZZOZ, była niezgodna z brzmieniem określonym w art. 2 
pkt 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne8, bowiem NDL to nie tylko 
działanie, które należy utożsamiać z niekorzystnym i niezamierzonym skutkiem stosowania 
tego produktu w sposób dozwolony, jak wskazano w uregulowaniach Szpitala. Jako NDL 
należy kwalifikować zdarzenia będące skutkiem niewłaściwego stosowania leku, stosowania 
leku poza warunkami określonymi w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu, w tym 
stosowania go niezgodnie z przeznaczeniem, także wynikającym z przedawkowania 
produktu leczniczego albo wystąpienia błędu medycznego w jego stosowaniu. 
W ww. procedurze uwzględniono obowiązek zgłaszania przez osoby wykonujące zawód 
medyczny niekorzystnych reakcji polekowych do Wydziału Monitorowania Niepożądanych 
Działań Produktów Leczniczych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych9 lub podmiotu odpowiedzialnego), a także do innych 
uczestników procesu na poszczególnych etapach monitorowania NDL w Szpitalu. 
Uregulowania wewnętrzne obejmowały obowiązek ewidencjonowania NDL i ich 
analizowania oraz monitorowania (apteka szpitalna). 

NIK zwraca uwagę, że przy liczbie hospitalizacji wynoszącej w latach 2017-2019 
odpowiednio: 13 481; 12 736 i 12 484, zobowiązani do zgłaszania niepożądanych działań 
leków pracownicy Szpitala nie dokonali żadnego zgłoszenia. Na brak zgłaszania NDL 
wskazano już w 2014 r. w raporcie z wizyty akredytacyjnej.  

Kontrola NIK w wybranej próbie dokumentacji medycznej wykazała w sześciu przypadkach 
(tj. 10%), iż nie zgłoszono niepożądanego działania leków, pomimo odnotowania 
w dokumentacji medycznej opisu niekorzystnej reakcji polekowej. W każdym przypadku 
powodem niezgłoszenia NDL było niezakwalifikowanie zdarzenia – skutków 
przedawkowania leku - przez personel medyczny jako NDL.  

Zastosowane mechanizmy organizacyjne nie zagwarantowały realizacji zadań w zakresie 
monitorowania niepożądanych działań leków, mimo wprowadzenia rozwiązań 
pozwalających na zidentyfikowanie osób odpowiedzialnych za realizację przypisanych im 
konkretnych działań odnoszących się monitorowania NDL (kierownik apteki, ordynator 
oddziału) oraz określających tryb postępowania w przypadku wystąpienia NDL. W ZZOZ nie 
zaplanowano i nie przeprowadzono kontroli, badań, audytów i czynności sprawdzających 
w zakresie problematyki niepożądanych działań leków, w tym NOP. 

W okresie objętym kontrolą w Szpitalu nie zaplanowano żadnego szkolenia obejmującego 
ww. problematykę. W ocenie NIK ujawnione w trakcie kontroli przypadki niepożądanego 
działania produktów leczniczych, które nie zostały zidentyfikowane i zgłoszone do Urzędu 
wskazują na potrzebę objęcia personelu medycznego szkoleniem obejmującym 
problematykę niepożądanych działań leków.  

                                                           
5 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 
6 Dalej: NDL. 
7 Dalej: Procedura SOP/FA/2. 
8 Dz. U. z 2019 r., poz. 499, ze zm., dalej: Prawo farmaceutyczne. 
9 Dalej: Urząd. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe10 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja wykonywania zadań monitorowania 
niepożądanych działań leków 

 

1.1. Struktura organizacyjna Szpitala i procedury wewnętrzne  

W Szpitalu określono sposób zgłaszania podejrzenia działania niepożądanego produktu 
leczniczego. Zamieszczono go w procedurze SOP/FA/2 – Postępowanie z lekami w ZZOZ 
w Wadowicach, wprowadzonej zarządzeniem nr z dnia 19 maja 2014 r. i stanowiącej część 
zatwierdzonego także w 2014 r. Receptariusza Szpitalnego. Umieszczony tam zapis 
dotyczący NDL był jedyną formułą odnosząca się w Szpitalu do instrukcji postępowania 
w odniesieniu do niepożądanych działań leków. Do czasu rozpoczęcia kontroli NIK 
dokument ten nie był aneksowany.  

W Procedurze SOP/FA/2 określono, iż: 
1. W przypadku wystąpienia niepożądanego działania produktu leczniczego, należy 
zabezpieczyć opakowanie leku, wyrobu, stosowanego sprzętu jednorazowego użytku, 
opatrunków (w celu identyfikacji produktu) i zgłosić pisemne incydent. (Działaniem 
niepożądanym jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego 
występujące podczas stosowania dawek zalecanych u ludzi w leczeniu chorób, w celach 
profilaktycznych, diagnostycznych lub modyfikacji funkcji fizjologicznych). 
2. Przypadki takie należy zgłaszać pisemnie do Wydziału Monitorowania Niepożądanych 
Działań Produktów Leczniczych Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych. Zgłoszenie może być wysłane pocztą lub faksem. 
Adres: ul. Ząbkowska 41, 03 – 736 Warszawa, tel. 22 49 21 301 / fax 22 49 21 309. 
Aby zgłoszenie było ważne, powinno zawierać minimum: nazwę produktu, opis reakcji, dane 
pacjenta oraz dane osoby zgłaszającej i sposób kontaktu z tą osobą. 
3. Dokumentacja wychodząca z ZZOZ jest rejestrowana w elektronicznym dzienniku 
podawczym zgodnie Instrukcją Kancelaryjną wprowadzoną Zarządzeniem Dyrektora 
91/2012 z dnia 18 lipca 2012 r. uchylona oraz "Procedurą wewnętrznej i zewnętrznej 
komunikacji w ZZOZ w Wadowicach " P/ZSZ/4 z dnia 20 września 2014 r. Zarządzenie nr 
160/2019 Dyrektora ZZOZ w Wadowicach z dnia 30.12.2019r. w sprawie wprowadzenia 
instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt oraz instrukcji organizacji 
i zakresu działania składnicy akt. 
4. Lekarz obserwujący przypadek wypełnia Formularz zgłoszenia niepożądanego działania 
produktu leczniczego. 
5. Wypełniony formularz przedstawia się Ordynatorowi Oddziału, Dyrektorowi 
ds. Lecznictwa i Kierownikowi Apteki. 
6. Kopie wypełnionych formularzy w ramach „Rejestru Niepożądanego Działania Produktów 
Leczniczych” przechowuje się w Oddziałach, a także w Aptece Szpitalnej. 
7. Przypadki niepożądanego działania produktu leczniczego, są odnotowywane 
w indywidualnej dokumentacji pacjenta na oddziale. 
8. Odpowiedzialność za formularze zgłoszeń zdarzeń niepożądanych ponosi ordynator 
oddziału. 
9. Formularze zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego przechowywane 
zgodnie z Ustawą z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta 
/ Dz.U. 2009 nr 52 poz. 417 ze zm./  
Określona w wewnętrznych uregulowaniach definicja NDL była niezgodna z brzmieniem 
określonym w art. 2 pkt 3a ustawy Prawo farmaceutyczne (w brzmieniu obowiązującym od 
25 listopada 2013 r.). Bowiem NDL to nie tylko działanie, które należy utożsamiać 
niekorzystnym i niezamierzonym skutkiem stosowania tego produktu w sposób dozwolony, 

                                                           
10 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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jak wskazano w uregulowaniach Szpitala, 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. W uzasadnieniu 
do nowelizacji, wprowadzającej w ustawie Prawo farmaceutyczne m.in. zmianę definicji 
NDL, wskazano, że celem przepisu art. 1 pkt 2 lit. b projektu ustawy jest 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 ludzi. 

(akta kontroli, str. 14 do 15, 65 do 95, 140) 

Zgłoszenie pojedynczego przypadku działania niepożądanego produktu leczniczego 
wymagało podania: 
1) inicjały, płeć lub wiek pacjenta, którego dotyczy zgłoszenie; 
2) imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia; 
3) w przypadku osób wykonujących zawód medyczny, adres miejsca wykonywania tego 

zawodu; 
4) podpis osoby, o której mowa w pkt 2, jeżeli zgłoszenie nie jest przekazywane drogą 

elektroniczną; 
5) w zakresie produktu leczniczego co najmniej: 

a) nazwę produktu, którego stosowanie podejrzewa się o spowodowanie tego działania 
niepożądanego, 

b) opis wywołanego działania niepożądanego. 
Ww. formularz zawierał wymagania zgodne z art. 36e ust. 2 ustawy Prawo 
Farmaceutyczne, tj. wskazanie co musi zawierać zgłoszenie. 

W przypadku gdy zgłoszenie pojedynczego przypadku działania niepożądanego produktu 
leczniczego stanowi niepożądany odczyn poszczepienny, zgłoszenia, o którym mowa w ust. 
1, dokonać należało jednocześnie ze 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 ludzi11. 
Stosownie do ww. procedury, kopie wypełnionych formularzy w ramach „Rejestru 
Niepożądanego Działania Produktów Leczniczych” przechowywano się w Aptece Szpitalnej.  
W okresie objętym kontrolą w Szpitalu nie zgłoszono do Urzędu niepożądanego działania 
leków. 

(akta kontroli, str. 65 do 95 ) 

Przyjęta procedura akcentowała odpowiedzialność za ewidencjonowanie i przekazywanie 
zgłoszeń12 lekarzy. Zgłoszenie działania niepożądanego Prezesowi Urzędu lub podmiotowi 
odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek było i jest 
obowiązkiem: 

lekarza – zgodnie z art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty13; 

farmaceuty – zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach 
aptekarskich14. Udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków jest usługą 
farmaceutyczną realizowaną przez aptekę szpitalną (art. 86 ust. 3 pkt 7 Prawa 

                                                           
11 Dz. U. z 2019 r., poz. 1239, ze zm. 
12 Por. przepisy dot. pielęgniarek, położnych, farmaceutów, ratowników medycznych 
13 Dz. U. z 2020 r., poz. 514, ze zm. 
14 Dz. U. z 2019 r., poz. 1419. 

http://lex.nik.gov.pl/#/document/17507739?unitId=art(21)ust(8)&cm=DOCUMENT
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farmaceutycznego), a do kierowników aptek szpitalnych należy, zgodnie z art. 88 ust. 5 pkt 
3 tej ustawy, przekazywanie Prezesowi Urzędu oraz podmiotowi odpowiedzialnemu, 
zgłoszeń o niepożądanym działaniu produktu leczniczego; 

pielęgniarki i położnej – zgodnie z art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach 
pielęgniarki i położnej; 

ratownika medycznego – od 26 czerwca 2018 r., zgodnie z art. 11 ust. 9 pkt 2a ustawy 
z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

W czasie kontroli NIK został przyjęty zmieniony tekst Procedury SOP/FA/2, w którym 
uwzględniono aktualną definicję NDL (m.in. zmiany wprowadzone Dyrektywą 2010/84/UE). 

(akta kontroli, str. 511 do 550) 

P.o. Dyrektora wyjaśnił, że w trakcie czynności kontrolnych i nadzorczych nie identyfikował 
wystąpienia niekorzystnych reakcji polekowych ponieważ nie były one zgłaszane 
z oddziałów Szpitala. 

(akta kontroli, str. 483) 

Sposób udziału szpitalnej apteki w monitorowaniu NDL określono w Receptariuszu poprzez 
zapisy w Procedurze SOP/FA/2 opisanej w punkcie 1.1 wystąpienia pokontrolnego. 
Stosownie do wskazanych zapisów, w Aptece Szpitalnej znajdował się segregator 
przeznaczony do przechowywania zgłoszeń. W segregatorze, w którym umieszczano kopie 
wypełnionych formularzy, znajdowały się trzy nieponumerowane karty, ułożone 
chronologicznie i obejmujące zgłoszenia z 2016 r. 

(akta kontroli, str. 8,15, 96 do 99, 135 do 139, 498 do 499) 

Kierownik Apteki wyjaśniła, że: Farmaceuta z Apteki Szpitalnej nie ma wiedzy na temat 
leżących na oddziałach pacjentów, nie może zgłosić NDL, jeśli nie widzi i nie zajmuje się 
pacjentem, w tym przypadku – wg mnie jest to odpowiedzialność kierownictwa oddziałów. 

(akta kontroli, str. 551 do 555) 

Szpital nie posiadał certyfikatu akredytacyjnego. P.o. dyrektora wyjaśnił, że ZZOZ 
przystępował do procesu akredytacji CMJ w roku 2014. W raporcie z wizyty akredytacyjnej 
sformułowany został wniosek dotyczący realizacji standardu FA 11 „niepożądane działania 
stosowanych leków i preparatów krwiopochodnych są dokumentowane” uzyskano pkt. 1 - 
szpital nie zgłasza niepożądanych działań leków. 

(akta kontroli, str. 480 do 497) 

 

1.2. Szkolenia z zakresu monitorowania niepożądanych działań leków 

W latach 2017 – 2019 problematyka monitorowania niepożądanych działań leków nie 
została ujęta w harmonogramach szkoleń personelu medycznego. Szczegółowa analiza 
dokumentacji kadrowej 27 osób personelu medycznego wykazała, że mimo uczestniczenia 
w różnych szkoleniach (zewnętrznych i wewnętrznych) realizowanych np. w ramach szkoleń 
dotyczących bezpieczeństwa farmakoterapii nie uczestniczyli oni w szkoleniach 
obejmujących problematykę monitorowania niepożądanych działań leków. 

(akta kontroli, str. 64, 100 do 119, 346, 448) 

Kierownik Apteki wyjaśniła, że jeśli komórki organizacyjne nie zgłosiły chęci szkoleń w w/w 
temacie, albo takie szkolenia nie zostały narzucone odgórnie (np. przez Dział Zarządzania  
Zasobami Ludzkimi ) to takich szkoleń nie zorganizowano. 

(akta kontroli, str. 551 do 555) 

W odpowiedzi na pytanie co było powodem niepodnoszenia przez pracowników 
medycznych kwalifikacji w zakresie wiedzy związaniem z występowaniem NDL, 
p.o. Dyrektor wyjaśnił, że w w/w zakresie lekarze prowadzą samodokształcanie. 
Ponadto podał „ogólnoszpitalne szkolenia z występowania NDL i NOP nie były prowadzone. 
Lekarz przepisujący dany środek farmaceutyczny musi wcześniej zaznajomić się 
z działaniami niepożądanymi i ubocznymi oraz interakcją leku”. 

(akta kontroli, str. 484) 
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Dyrektor wyjaśniła, że w planach szkoleń nie ujmowano takiej tematyki ponieważ nie była 
zgłaszana potrzeba takich szkoleń przez personel medyczny. Obecnie dokonano korekty 
planu szkoleń i II kwartale Kierownik Apteki przeprowadzi szkolenie w zakresie 
niepożądanych działań leków. W przypadku organizowania zewnętrznych szkoleń w tym 
zakresie ZZOZ będzie kierował na nie pracowników. 

(akta kontroli, str. 508 do 510) 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie ze standardami 2 i 16 kontroli zarządczej , należy zadbać, 
aby osoby zarządzające oraz pracownicy posiadali wiedzę, umiejętności i doświadczenie 
pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone zadania, a także zapewnić im w 
odpowiedniej formie i czasie właściwe oraz rzetelne informacje potrzebne do realizacji 
zadań. 

1.3. System kontroli i nadzoru nad monitorowaniem niepożądanych 
działań leków 

W ZZOZ nie ustalono procedur prowadzenia kontroli i nadzoru nad farmakoterapią 
w obszarze niekorzystnych reakcji polekowych. Ww. problematyka nie była również 
ujmowana w planach i sprawozdaniach audytu wewnętrznego.  

 (akta kontroli, str. 15, 28 do 55, 120 do 134, 143) 

W Szpitalu prowadzono ewidencję zdarzeń niepożądanych, które wystąpiły w latach 2017 – 
2019. Zdarzenia niepożądane były przedmiotem analizy Zespołu ds. analizy zdarzeń 
niepożądanych. W latach objętych kontrolą sporządzano protokół informujący o wystąpieniu 
zdarzeń niepożądanych. Dwa protokoły zawierały wyłącznie informacje statystyczne a jeden 
protokół zawierał analizę opisującą wystąpienie zdarzeń niepożądanych ze wskazaniem 
nr księgi głównej i krótkim opisem zdarzenia. W 2019 r. zidentyfikowano w Szpitalu 15 
zdarzeń niepożądanych, wśród których zidentyfikowano: jeden przypadek podania 
niewłaściwego leku pacjentowi (w dokumentacji nie odnotowano nazwy leku – poprzestano 
na wskazaniu grupy leków hipotensyjnych). W żadnym z dokumentów nie ustalono, że 
przyczyną zdarzenia byłaby sytuacja potencjalnie lub wprost związana z efektem 
farmakoterapii, w szczególności z NDL. 

 (akta kontroli, str. 17 do 21, 23 do 27, 187 do 188, 509 do 510) 

1.4. Działania na rzecz zwiększenia zgłaszalności niepożądanych 
działań leków 

W latach 2017 – 2019 Szpital nie publikował komunikatów kierowanych do pacjentów 
o możliwości zgłaszania NDL personelowi medycznemu i ich znaczeniu w bezpiecznej 
farmakoterapii. Nie wprowadzono narzędzi informatycznych wymuszających podanie 
informacji o wystąpieniu NDL lub jego braku w trakcie wprowadzania danych 
w dokumentacji medycznej pacjenta15. Szpital w czasie kontroli NIK podjął działania na 
rzecz zwiększenia zgłaszalności wystąpienia NDL przeprowadzając akcję informacyjną 
w zakresie możliwości przekazywania zgłoszeń pracownikom wykonującym zawód 
medyczny przez pacjentów (ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych). 
Na stronie internetowej Szpitala, na oddziałach (dyżurkach lekarskich i pielęgniarskich) oraz 
w holu głównym ZZOZ zamieszczono tekst ulotki informującej o zasadach postepowania 
w przypadku zidentyfikowania NDL. 

(akta kontroli, str. 501 do 510) 

W odpowiedzi na pytanie czy i jakie działania podejmował szpital na rzecz zwiększania 
zgłaszalności NDL, obejmującej również NOP (zakres, kierunki oraz efekty podejmowanych 
działań). W tym np. czy: publikował komunikaty kierowane do pacjentów o możliwości 
zgłaszania NDL personelowi medycznemu i ich znaczeniu w bezpiecznej farmakoterapii, 
a także czy współpracował z Urzędem (na czym polegała ta współpraca) oraz 
z regionalnymi ośrodkami monitorowania niepożądanych działań leków, p.o. dyrektora 
wyjaśnił, że: „Na każdym Oddziale (…) przeprowadzana jest analiza działań leków, 
tj. w przypadku podejrzenia takiego zjawiska niepożądanego, każdorazowo taki przypadek 
medyczny zostaje zgłoszony przez lekarza prowadzącego, dyżurnego, 

                                                           
15 Np. podczas sporządzania karty informacyjnej z leczenia szpitalnego (epikryzy). 
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Ordynatorowi/Lekarzowi Kierującemu Oddziałem. Następnie przeprowadza się wspólną 
analizę danego przypadku w Oddziale. Wystosowane zostaje również zapytanie do 
kierownika Apteki Szpitalnej, czy wystąpienie niepożądanego działania leku mogło być 
związane z wycofaniem leku przez GIF. Lekarz odnotowuje wystąpienie niepożądanego 
działania leku w historii choroby pacjenta (zgodnie z procedurą SOP/FA/2). Jednocześnie 
wystąpienie niepożądanego działania leku zgłaszane jest również Z-cy Dyrektora ds. 
Lecznictwa. U pacjentów, którzy zostali wypisani ze Szpitala, z innym rozpoznaniem np. 
złamanie, zawał, udar itp., adnotacja o wystąpieniu działania niepożądanego dotyczącego 
leku, znajduje się w epikryzie wypisowej. Jednocześnie potwierdzamy, że systematycznie 
przekazywane są z Apteki Szpitalnej na Oddziały, informacje o komunikatach 
bezpieczeństwa leków oraz o ewentualnym wycofaniu lub wstrzymaniu leków z obrotu. 
Apteka Szpitalna prowadzi również rejestr zgłoszonych NDL w postaci teczki z formularzami 
zgłoszeń. W systemie AMMS w zakładce historia choroby - wywiad pkt 5. Uczulenia 
i idiosynkrazja zamieszczane są informacje uzyskane od pacjenta dotyczące NDL. (…) 
W ramach realizowanego projektu MSIM, wdrażany będzie moduł systemu AMMS do 
niepożądanych działań leków i interakcji z innymi lekami czyli działania agonistycznego 
i synergistycznego”. 

(akta kontroli, str. 480, 483 do 484) 

Pytanie dotyczące wskazania przyczyn nieprowadzenia w Szpitalu w latach 2017–2019 
systemowych działań na rzecz zwiększenia zgłaszalności niepożądanego działania leków 
pozostawiono bez odpowiedzi. Nie udzielono również informacji czy współpracowano 
z Urzędem lub regionalnymi ośrodkami monitorowania niepożądanych działań leków. 

 (akta kontroli, str. 480 do 484) 

W odpowiedzi na pytanie dlaczego w Szpitalu nie prowadzono w okresie objętym kontrolą 
NIK czynności kontrolnych i nadzorczych zmierzających do monitorowania potencjalnych 
zdarzeń mogących świadczyć o wystąpieniu NDL Dyrektor wyjaśniła, że „Czynności 
kontrolne i nadzorcze są prowadzone przez Zespół ds. analizy Zdarzeń niepożądanych, 
który kontroluje potencjalne zdarzenia mogące świadczyć m.in. o NDL. W celu zwiększenia 
nadzoru wdrożone zostaną działania umożliwiające monitorowanie potencjalnych zdarzeń. 
W najbliższym czasie przewidujemy przeprowadzenie kontroli wewnętrznej”. 

(akta kontroli, str. 508 do 510) 

1.5. Identyfikacja problemów związanych monitorowaniem 
niepożądanych działań leków  

W latach 2017–2019 w Szpitalu nie identyfikowano barier i problemów związanych 
z realizacją zadań dotyczących monitorowania niepożądanych działań leków.  

(akta kontroli, str. 480, 551) 

W odpowiedzi na pytanie czy w badanym okresie występowały bariery w zapewnieniu 
skutecznego monitorowania w szpitalu niekorzystnych reakcji polekowych p.o. dyrektora 
wyjaśnił, że: „brak informacji o występowaniu barier w zapewnieniu skutecznego 
monitorowania w szpitalu niekorzystnych reakcji polekowych”. 

(akta kontroli, str. 484, 553) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następującą nieprawidłowość:  
Przyjęte w Szpitalu rozwiązania organizacyjne nie zapewniały: 
a)  prawidłowej realizacji zadań związanych z monitorowaniem NDL, gdyż określone 

w procedurze wewnętrznej dot. zgłaszania niepożądanego działania leków zdefiniowano 
NDL w sposób niezgodny z brzmieniem określonym w Prawie farmaceutycznym. 
Procedura ta została zmieniona w trakcie kontroli NIK. 

b) skutecznego nadzoru nad monitorowaniem niepożądanych działań leków, gdyż nie 
wprowadzały mechanizmów identyfikowania niepożądanych reakcji polekowych i ich 
ewidencjonowania. 

Zagadnienia powyższe omówiono szczegółowo w obszarze pierwszym niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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NIK negatywnie ocenia przyjęte w Szpitalu zasady monitorowania niepożądanych działań 
leków. W procedurach wewnętrznych pozwalających, co do zasady, na realizację 
obowiązków monitorowania i zgłaszania przypadków NDL z udziałem Apteki Szpitalnej, 
w sposób nieuprawniony zawężona została definicja NDL, z której wyłączone były 
niekorzystne reakcje polekowe inne niż wynikające ze stosowania dawek zalecanych 
w celach profilaktycznych i leczniczych. W wewnętrznych regulacjach wskazano, że za 
zaewidencjonowanie w dokumentacji ZZOZ wystąpienia NDL odpowiedzialni są jedynie 
lekarze, co w ocenie NIK mogło spowodować błędne przekonanie pracowników Szpitala, że 
tylko ta grupa zawodowa odpowiada za zidentyfikowanie i zgłoszenie NDL. W Szpitalu nie 
podejmowano również działań mających zapewnić przeszkolenie jak najszerszego kręgu 
osób wykonujących zawody medyczne w zakresie monitorowania i zgłaszania NDL. 
Jednocześnie w toku kontroli stwierdzono przypadki wystąpienia reakcji polekowych 
(skutków przedawkowania leków), które nie zostały zakwalifikowane jako NDL przez osoby 
wykonujące zawody medyczne co spowodowało niezgłoszenie NDL do Urzędu. 
Niewprowadzenie systemowych rozwiązań w zakresie kontroli i nadzoru nad 
monitorowaniem niepożądanych działań leków skutkowało nie otrzymywaniem przez 
kierownictwo jednostki pełnej wiedzy na temat realizacji obowiązku zgłaszania NDL w 
kontrolowanym okresie. W ocenie NIK rozwiązania organizacyjne przyjęte w Szpitalu nie 
zapewniały skutecznego nadzoru nad prawidłowością identyfikowania NDL przez osoby 
wykonujące zawód medyczny oraz nad realizacją obowiązku przekazywania zgłoszeń NDL, 
o czym świadczą nieprawidłowości ujawnione podczas kontroli NIK. Kierownictwo Szpitala 
nie identyfikowało problemów związanych z realizacją zadań dotyczących monitorowania 
NDL w celu poprawy zgłaszalności, mimo braku zgłoszeń niekorzystnych reakcji 
polekowych od 2016 r. 

2. Monitorowanie występowania niekorzystnych działań 
leków i zapewnienie ich zgłaszania 

2.1. Ewidencja niepożądanych działań leków  

W Szpitalu prowadzona była ewidencja NDL zgodnie z wymogami określonymi 
w uregulowaniach wewnętrznych Szpitala, tj. Procedurze SOP/FA/2. Dane były gromadzone 
w Aptece, przez jej kierownika, tj. w sposób określony w ww. uregulowaniach 
wewnętrznych. W ewidencji odnotowano trzy przypadki wystąpienia NDL, a zakres 
ujmowanych w niej danych o NDL, był zgodny z wymogami art. 36e ustawy z dnia 
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne oraz z uregulowaniami wewnętrznymi Szpitala 
określającymi tryb raportowania NDL (formularz). Zdarzenia te i zgłoszenia wystąpiły przed 
okresem kontrolowanym, tj. przed 1 stycznia 2017 r. Szpital w ww. okresie nie otrzymał 
żadnych kopii zgłoszeń NDL, w tym od pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych lub 
opiekunów faktycznych. 

(akta kontroli, str. 56 do 64, 96 do 99, 345, 498 do 499) 

Według danych zaprezentowanych przez szpital w latach 2017-2019 w żadnym przypadku 
podstawą przyjęcia pacjenta do szpitala nie było wystąpienie u niego NDL. 

(akta kontroli, str. 57, 59) 

NIK objęła badaniem 60 przypadków hospitalizacji, w tym 10 dotyczących szczepień 
pacjentów. W żadnym z przypadków pacjentów objętych szczepieniem w ich dokumentacji 
medycznej nie odnotowano informacji wskazujących na wystąpienie NOP. Na podstawie 
analizy dokumentacji 50 innych pacjentów stwierdzono, że w sześciu przypadkach 
odnotowano w niej informacje/okoliczności wskazujące na wystąpienie NDL (przyjęcie do 
Szpitala z powodu przedawkowania leków) 

W wybranych do analizy kartach choroby hospitalizowanych pacjentów ujawniono w toku 
kontroli NIK, że zapisy w dokumentacji medycznej sześciu z nich zaprezentowano dane 
wskazujące na możliwość wystąpienia niekorzystnej reakcji polekowej. W przypadku tych 
pacjentów wystąpiły objawy niekorzystnej reakcji polekowej16, które nie zostały 
zakwalifikowane przez personel medyczny jako NDL a tym samym nie zostały 
                                                           
16 Po detoksykacji zakończyły się wypisaniem ich do szpitala specjalistycznego. 
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zaewidencjonowane zgodnie z obowiązującą w Szpitalu Procedurą i zgłoszone Prezesowi 
Urzędu lub podmiotowi odpowiedzialnemu. W ww. przypadkach, powodem rozpoczęcia 
hospitalizacji pacjentów było zatrucie lekiem17, którego objawy spowodowały u pacjentów 
niekorzystne objawy obejmujące np. ból głowy, zawroty głowy, wymioty, wysypka, 
bezsenność. 
W ewidencji Szpitala nie zawarto informacji o wszystkich niekorzystnych reakcjach 
polekowych, które wystąpiły u pacjentów hospitalizowanych w badanym okresie oraz 
u pacjentów przyjętych do szpitala w związku z wystąpieniem niepożądanych działań leków. 
Nieodnotowywanie w ewidencji wszystkich zidentyfikowanych w szpitalu niepożądanych 
działań leków uniemożliwia ich monitorowanie i zgłaszanie, ponieważ osoby odpowiedzialne 
za realizację tego zadania nie posiadają wiedzy o stwierdzeniu w szpitalu wystąpienia 
niepożądanej reakcji polekowej. 

Stwierdzono, że w sześciu historiach choroby (tj. 10%) odnotowano wystąpienie objawów 
świadczących o niekorzystnym działaniu leków. Dotyczyło to następujących przypadków: 

 17664/19 – u pacjenta z rozpoznaniem T43.5 (Inne i nieokreślone leki 
przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne) – w karcie pacjenta odnotowano przyjęcie 
z powodu X.64.0 (zamierzone zatrucie przez narażenie na inne i nieokreślone leki, 
środki farmakologiczne i substancje biologiczne (dom),zmienione w trakcie 
hospitalizacji na OWII na ww. rozpoznanie T43.5, w historii choroby odnotowano 
wystąpienie wymiotów i splątania – w wywiadzie odnotowano przedawkowanie leku z 
grupy SSRI18 w połączeniu z alkoholem (zakwalifikowano jako próba samobójcza). 

 11548/19 – u pacjenta z rozpoznaniem T43.2 (Inne i nieokreślone leki 
przeciwdepresyjne), w karcie pacjenta odnotowano przyjęcie z ww. powodu, 
stwierdzono w wywiadzie przyjęcie nadmiernej ilości leku z grupy SSRI. W historii 
choroby odnotowano wystąpienie m.in. objawów klinicznych: bez kontaktu z 
otoczeniem, podsypianie (zakwalifikowano jako próba samobójcza). 

 5899/19 – u pacjenta z rozpoznaniem T42.4 (Benzodwuazepiny), w karcie pacjenta 
odnotowano przyjęcie z powodu T43.8 (Inne leki psychotropowe, niesklasyfikowane 
gdzie indziej), Y86 (Następstwo innych wypadków), w wywiadzie wskazano 
przypuszczenie zażycia opakowania leku o działaniu nasennym i uspokajającym wraz 
alkoholem w kontrakcji z innymi zażywanymi lekami (m.in. z grupy leków 
przeciwpsychotycznych, leków należących do grupy statyn, leków będących pochodną 
sulfonamidową z pierścieniem indolowym, leków będących antagonistą receptorów α1-
adrenergicznych. W historii choroby odnotowano wystąpienie m.in. objawów 
klinicznych: zaburzenia świadomości jako skutek uprzedniego przedawkowania leku 
wraz z alkoholem (na podstawie wywiadu z rodziną pacjenta). 

 5719/19 – u pacjenta z rozpoznaniem T43.2 (Inne i nieokreślone leki 
przeciwdepresyjne) – w wywiadzie wskazano przedawkowanie leku z grupy 
neuroleptyków oraz leków przeciwdepresyjnych i przeciwlękowych. W historii choroby 
odnotowano wystąpienie m.in. objawów klinicznych: zaburzenia świadomości, 
podsypianie. 

 8232/18 – T42.4 (Benzodwuazepiny) – przyjęty z rozpoznaniem T42.6 (Inne leki 
przeciwpadaczkowe i uspakajająco-nasenne) i X61.9 (Zamierzone zatrucie przez 
narażenie na inne i nieokreślone środki chemiczne i niekorzystne substancje 
(instytucja mieszkalna), w wywiadzie informacja o zatruciu lekiem z grupy pochodnych 
benzodiazepiny; pacjent przyjęty w śpiączce. 

 9013/18 – u pacjenta z rozpoznaniem T42.6 (leki przeciwpadaczkowe), pacjent 
przyjęty z rozpoznaniem R55 (omdlenie), w wywiadzie informacja o spożyciu nieznanej 
dawki leków z grupy pochodnych diazepiny oraz leków o działaniu 

                                                           
17 Były to hospitalizacje z rozpoznaniem zasadniczym ICD 10: jeden przypadek - E16.0; trzy przypadki - T39.3; 

cztery przypadki - T42.4; sześć przypadków - T42.6; siedem przypadków - T43.2; jeden przypadek - T43.5; 
pięć przypadków - T65.9; jeden przypadek - T88.6; jeden przypadek - T88.7; trzy przypadki - T96).  

18 SSRI - określenie grupy leków, - selective serotonin reuptake inhibitor. 
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przeciwdepresyjnym. W historii choroby odnotowano wystąpienie m.in. objawów 
klinicznych: zaburzenia świadomości, podsypianie, niewyraźna mowa. 

Ww. przypadki zakwalifikowano jako próby samobójcze19, po detoksykacji pacjenci zostali 
skonsultowani psychiatrycznie. W żadnym z ww. przypadków nie zgłoszono wystąpienia 
NDL. Żaden z powyżej opisanych przypadków wskazujących na NDL nie został 
zidentyfikowany przez personel medyczny jako NDL a w konsekwencji nie został zgłoszony 
i zaewidencjonowany w aptece szpitalnej. Nie dokonano zgłoszenia ww. niekorzystnych 
reakcji polekowych Prezesowi URPL lub podmiotom odpowiedzialnym za wprowadzenie 
produktów leczniczych na rynek.  

W historiach chorób ww. pacjentów podano nazwy produktów leczniczych przez nich 
stosowanych. Dokumentacja zawierała również pozostałe informacje niezbędne 
do dokonania zgłoszenia takie jak: inicjały, płeć oraz wiek pacjenta, które stosownie 
do art. 36e ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne powinny się znajdować w zgłoszeniu. 
Lekarze poprzestali na odnotowaniu w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów 
rozpoznania choroby spowodowanej działaniem leku, która była przyczyną hospitalizacji 
oraz opisu niepożądanej reakcji. 

(akta kontroli, str. 22, 144 do 344, 561) 

Ponadto w dokumentacji nr 5316/19 – u pacjenta z rozpoznaniem T42.6 
(leki przeciwpadaczkowe), odnotowano, że pacjent przyjęty z rozpoznaniem T.45 (Zatrucie 
środkami działającymi pierwotnie układowo i na składniki krwi, niesklasyfikowane gdzie 
indziej), w wywiadzie informacja o spożyciu nieznanej dawki niezidentyfikowanych leków 
(wskazano przypuszczenie: lek uspokajający i przeciwlękowy, pochodna piperazyny). 
Jako objaw kliniczny wskazano brak przytomności. 

(akta kontroli, str. 193 do 194) 

Zgodnie z art. 45a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz jest obowiązany 
zgłosić podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego na rynek 
i Prezesowi URPL, działanie niepożądane produktu leczniczego. Zgłoszenia lekarz 
dokonuje na formularzu zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego 
składanym pisemnie w postaci papierowej albo elektronicznej. 

Dyrektor wyjaśniła, że „Zdarzenia, które zaistniały nie zostały odnotowane jako wystąpienie 
NDL i nie zostały zgłoszone, ponieważ nie zostały uznane przez personel medyczny jako 
kwalifikujące się do zgłoszenia”. 

(akta kontroli, str. 510) 

Ordynator wyjaśnił, że personel medyczny nie przekazał informacji o wystąpieniu NDL 
z powodu dramatycznych braków kadrowych wśród lekarzy. Ponadto podał, 
że nieprawidłowej kwalifikacji sprzyjał fakt, że niezgłoszenie NDL dotyczyło przypadków 
przyjęcia leków w celach samobójczych, w zbyt wysokich dawkach (nieterapeutycznych). 

(akta kontroli, str. 556 do 560) 

Podkreślenia wymaga, że w myśl obowiązującej definicji NDL, określonej w art. 2 pkt 3a 
ustawy Prawo farmaceutyczne, wprowadzonej nowelizacją ustawy Prawo farmaceutyczne 
z dnia 27 września 2013 r., działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde 
niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego. Pojęcie działania 
niepożądanego obejmuje zatem obecnie każdą nieprzyjemną, niepokojącą lub szkodliwą 
reakcję, która pojawia się w trakcie leczenia (jednym lub wieloma lekami). Obejmuje 
szkodliwe i niezamierzone skutki wynikające nie tylko z dozwolonego stosowania produktu 
leczniczego w normalnych dawkach, ale także z błędnego stosowania i ze stosowania poza 
warunkami określonymi w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu, w tym ze stosowania 
niezgodnego z przeznaczeniem i z nadużywania produktu leczniczego. W obecnym 
brzmieniu art. 2 pkt 3a ww. ustawy, niepożądane działanie leku występuje, gdy stwierdzono 
negatywny wpływ na zdrowie lub życie pacjenta, który wskazuje związek przyczynowy 
z terapią lekiem lub jego związek z podaniem leku jest co najmniej możliwy. W świetle 
wytycznych Europejskiej Agencji Leków, NDL powinno być zgłaszane w przypadkach, 

                                                           
19 W każdym z sześciu przypadków niepożądane działanie leku dotyczyło przedawkowania leków (m.in. z grupy 

SSRI-określenie grupy leków: selective serotonin reuptake inhibitor, przeciwlękowych, przeciwdepresyjnych). 
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w których związek przyczynowy jest co najmniej podejrzewany . Zgodnie z art. 2 pkt 43a 
Prawa farmaceutycznego, zgłoszeniem pojedynczego przypadku działania niepożądanego 
produktu leczniczego - jest informacja o podejrzeniu wystąpienia działania niepożądanego 
produktu leczniczego u człowieka, której źródło uzyskania jest inne niż prowadzone badanie 
kliniczne. 

W ocenie NIK, przepis ten jednoznacznie wskazuje, że w każdym przypadku wystarczającą 
przesłanką uzasadniającą zgłoszenie działania niepożądanego jest podejrzenie 
występowania związku między podaniem leku, a wystąpieniem niekorzystnej reakcji 
organizmu pacjenta. Podane przez lekarzy przyczyny niedokonywania zgłoszeń NDL 
wskazują na potrzebę intensyfikacji w Szpitalu działań informacyjno-edukacyjnych 
dotyczących identyfikowania i zgłaszania NDL. 

2.2. Monitorowanie zgłoszenia NDL 

W latach 2017–2019 nie odnotowano zgłoszenia NDL otrzymanego przez osoby 
wykonujące w szpitalu zawód medyczny od pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych 
lub opiekunów faktycznych. W Procedurze SOP/FA/2 nie zamieszczono mechanizmów 
zapewniających przekazywanie informacji o ww. zgłoszeniach pomiędzy pracownikami 
szpitala odpowiedzialnymi za monitorowanie występowania niekorzystnych reakcji 
polekowych oraz wykorzystywanie otrzymanych informacji przy opracowywaniu analiz 
dotyczących bezpieczeństwa farmakoterapii. 

(akta kontroli, str. 65 do 95, 501 do 507, 511 do 550) 

W odpowiedzi na pytanie jaki został przyjęty w Szpitalu tryb procedowania z, przekazanymi 
osobom wykonującym zawód medyczny przez pacjentów (ich przedstawicieli ustawowych 
lub opiekunów faktycznych), informacjami o NDL p.o. Dyrektor wyjaśnił, że „Każdy pacjent 
jest informowany przez lekarza Oddziału o niepożądanym działaniu leku przed 
zastosowaniem danego leku. Nie posiadamy informacji o odczynach poszczepiennych na 
Oddziałach Szpitalnych”. 

(akta kontroli, str. 484) 

2.3. System monitorowania NDL i przeprowadzanie analiz występowania 
niepożądanych działań leków 

W Szpitalu nie zorganizowano systemu monitorowania NDL, a ponieważ nie 
zidentyfikowano wystąpienia NDL, nie przeprowadzano analiz występowania takich 
zdarzeń. Kierownik Apteki przekazywała do komórek organizacyjnych ZZOZ informacje 
o wprowadzonych zmianach dotyczących leków oraz wydanych ostrzeżeń na temat leków 
dla pracowników wykonujących zawód medyczny oraz informacji podanych do publicznej 
wiadomości. W obowiązującej w Szpitalu procedurze SOP/FA/2 nie ustalono konieczności 
przeprowadzanie analiz dotyczących oceny zidentyfikowanych NDL, ich częstotliwości 
i osób odpowiedzialnych za ich wykonanie. 
Ustalenia kontroli wykazały m.in., że w prowadzonych w ZZOZ audytach wewnętrznych, 
prowadzonych przez audytorów powołanych do oceny systemu zarządzania jakością, 
częściowo obejmujących swym zakresem czynności związane z kontrolą i nadzorem nad 
prowadzeniem bezpiecznej farmakoterapii nie rozważano spraw związanych 
z monitorowaniem niepożądanych reakcji polekowych 

(akta kontroli, str. 28 do 55, 143, 498 do 499) 

W odpowiedzi na pytanie w jaki sposób Szpital podejmował działania w kontekście 
identyfikowania i monitorowania niepożądanych reakcji polekowych p.o. Dyrektor wyjaśnił, 
że „Procedura SOP/FA/2 znajduje się na każdym oddziale, i każdy pracownik został 
przeszkolony w zakresie w/w procedury, co potwierdził własnoręcznym podpisem”. 

(akta kontroli, str. 483) 

Kontrola wykazała, że mimo, że w latach 2017-2019 w Szpitalu nie zgłoszono ani jednego 
przypadku niekorzystnej reakcji polekowej, to analiza 60 dokumentacji historii leczenia 
pacjentów wykazała, że w co najmniej sześciu przypadkach odnotowano symptomy 
wystąpienia NDL. W każdym przypadku dotyczyło to pacjentów, którzy zostali przyjęci do 
Szpitala po przedawkowaniu leków. 
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(akta kontroli, str. 189 do 195, 196 do 344) 

Ordynatorzy oddziałów, na które dokonano przyjęcia pacjentów wyjaśnili, 
że niezakwalifikowanie zdarzeń jako NDL było spowodowane „dramatycznymi brakami 
kadrowymi wśród lekarzy” ponadto wskazane przypadki dotyczyły zastosowania leków 
w wysokiej dawce w celach samobójczych a nie terapeutycznych co spowodowało zła 
kwalifikację zdarzeń. Ponadto podano, że „nie można do końca przewidzieć NDL kilku 
leków z alkoholem”. 

(akta kontroli, str. 556 do 560) 

W przygotowanym przez Szpital zestawieniu wskazano, że w latach 2017–2019 w Szpitalu 
wykazano osiem przypadków rozpoznań schorzeń polekowych (dla następujących kodów 
jednostek chorobowych: E16.0 (Polekowa hipoglikemia bez śpiączki), T88.60 (Wstrząs 
anafilaktyczny wskutek niekorzystnego efektu leczniczego leku prawidłowo podanego), 
T88.7 (Nieokreślony, niekorzystny skutek działania leków i środków leczniczych). 
Szczegółowa analiza danych dostępnych w systemie AMMS wykazała, że w kontrolowanym 
okresie wystąpiło nie 8 a 3220 przypadki odnotowania w dokumentacji pacjenta jednego z 30 
kodów jednostek chorobowych opisujących schorzenia polekowe21, które mogą wskazywać 
na wystąpienie NDL. W dokumentacji statystycznej ZZOZ odnotowano wystąpienie 
dziesięciu rodzajów z ww. jednostek chorobowych (zdiagnozowano je u 32 pacjentów 
hospitalizowanych w latach 2018-2019).  

(akta kontroli, str. 62 do 63, 147 do 344, 449 do 479, 500) 

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

1. Niezapewnienie rzetelnego identyfikowania przez personel medyczny Szpitala 
występujących niekorzystnych reakcji polekowych (10% badanej próby), 
co w konsekwencji spowodowało ich nieewidencjonowanie. 

2. Niezapewnienie przekazania Prezesowi Urzędu lub podmiotowi odpowiedzialnemu 
zgłoszeń o sześciu przypadkach niepożądanego działania leku, które zgodnie z art. 2 
pkt 3d ww. ustawy powinny one zostać zakwalifikowane jako ciężkie, do czego były 
zobowiązane na podstawie art. 36d Prawa farmaceutycznego, przez osoby wykonujące 
zawody medyczne, które realizowały świadczenia zdrowotne w Szpitalu. W ww. 
przypadkach, wystąpienie niepożądanego działania leków stanowiło podstawę przyjęcia 
do szpitala22 i zgodnie z art. 2 pkt 3d ww. ustawy powinno one zostać zakwalifikowane 
jako ciężkie NDL. 

Zagadnienia powyższe omówiono szczegółowo w obszarze drugim niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. 

NIK negatywnie ocenia niepodejmowanie przez Szpital działań w zakresie monitorowania 
występowania NDL i ich zgłaszania. Obowiązujące przepisy oraz procedury wewnętrzne 
dotyczące raportowania NDL nie były wystarczające. Ujawnione w toku kontroli przypadki 
NDL, które nie zostały zgłoszone, wskazują jednoznacznie, że osoby wykonujące zawody 
medyczne, które realizowały świadczenia zdrowotne w Szpitalu, nie wywiązały się 
z ustawowego obowiązku przekazania zgłoszeń NDL, przy czym wprowadzona przez 
Szpital procedura zawężając zakres przedmiotowy zgłoszenia nie obligowała do 
zaraportowania niekorzystnych reakcji polekowych będących skutkiem przedawkowania. 
Osoby odpowiedzialne za zgłaszanie NDL, pomimo wiedzy o wystąpieniu niekorzystnej 
reakcji polekowej u co najmniej sześciu pacjentów hospitalizowanych w latach 2018-2019, 
nie podjęły działań w celu zgłoszenia NDL Prezesowi URPL lub podmiotom 
odpowiedzialnym mimo, że niezbędne do tego informacje (łącznie z nazwami leków 
przyjętych w dawkach nieterapeutycznych) zostały odnotowane w dokumentacji pacjentów. 

                                                           
20 Były to 32 hospitalizacje z rozpoznaniami: jeden przypadek - E16.0; trzy przypadki - T39.3; cztery przypadki - 

T42.4; sześć przypadków - T42.6; siedem przypadków - T43.2; jeden przypadek - T43.5; pięć przypadków - 
T65.9; jeden przypadek - T88.6; jeden przypadek - T88.7; trzy przypadki - T96). 

21 30 kodów rozpoznań chorób: D64.2, E06.4, E16.0, E24.2, E27.3, E66.1, G25.1, G25.4, G25.6, G44.4, G72.0, 
H26.3, H40.6, L10.5 , L43.2 , L56.0, O29.3, O74.4, O89.3, P93, T39.3, T42.1, T42.4, T42.6, T43.2, T43.5, 
T65.9, T88.6 , T88.7, T97 T96 

22 Próba samobójcza, przedawkowanie leku (w tym w interakcji z alkoholem) 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Nieprzekazywanie przez zobowiązanych do tego pracowników Szpitala zgłoszeń 
o wystąpieniu niekorzystnych reakcji polekowych, świadczy o braku skuteczności systemu 
monitorowania niepożądanych działań leków w kontrolowanej jednostce. 

IV. Uwagi i wnioski 
NIK nie formułuje uwag. 
 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie 
art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o: wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych 
gwarantujących prawidłową realizację zadań związanych z obowiązkiem zgłaszania NDL 
oraz zapewniających rzetelne monitorowanie przez Szpital realizacji tego obowiązku. 

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 Krakowie. 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 wniosku pokontrolnego 
oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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

Kraków,    kwietnia 2020 r.  

 

Kontroler 

 

       Małgorzata Kram 

         specjalista k.p. 
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