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I. Dane identyfikacyjne 
Zespół Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Tarnowskiej, ul. Szpitalna 1, 33-200 Dąbrowa 
Tarnowska (ZOZ; Szpital). 
 

Łukasz Węgrzyn, Dyrektor ZOZ od dnia 2 czerwca 2014 r.  

 

1. Organizacja wykonywania zadań monitorowania niepożądanych działań leków. 

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

 

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

 

art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Krakowie 

 

Paweł Lipowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/12/2020 z 8 stycznia 2020 r. 

(akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
W ocenie NIK, przyjęte przez Szpital rozwiązania organizacyjne, w tym procedury 
wewnętrzne, choć wskazują sposób zgłaszania niepożądanych działań leków (NDL), 
nie zapewniają jednak wystarczającego nadzoru nad realizacją tego obowiązku 
przez osoby wykonujące zawody medyczne, realizujące świadczenia zdrowotne. 

W okresie objętym kontrolą w Szpitalu obowiązywała procedura zgłaszania działań 
niepożądanych leków, przy czym nie uwzględniono w niej ratowników medycznych, 
którzy również mają obowiązek przekazywania zgłoszeń o NDL oraz nie 
przewidziano powiadamiania Apteki o stwierdzonych w Szpitalu niepożądanych 
odczynach poszczepiennych (NOP). Tym samym nie zapewniono rzetelnego 
ewidencjonowana przez Aptekę niekorzystnych reakcji polekowych stanowiących 
NOP. 

W Szpitalu ewidencjonowano zidentyfikowane NDL (w Aptece) i NOP (na Oddziale 
Dziecięcym) u hospitalizowanych pacjentów. Przestrzegano przyjętych procedur 
w zakresie zgłaszania NDL przez osoby wykonujące zawód medyczny do Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
(URPL, Urząd); za wyjątkiem NOP będących powodem przyjęcia do Szpitala, które 
kwalifikowane jako NDL również powinny podlegać takim zgłoszeniom.  

Zgłoszenia NDL zawierały wszystkie wymagane elementy i były przekazywane 
przez Aptekę bez zbędnej zwłoki. NIK zwraca jednak uwagę, że w tym okresie 
dokonano zaledwie ośmiu zgłoszeń NDL, podczas gdy hospitalizowano 22 099 
pacjentów. Na niską zgłaszalność NDL w Szpitalu wskazywało również Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia (CMJ) w raportach z przeprowadzonych 
przeglądów akredytacyjnych w 2015 r. i w 2019 r. oraz audyt wewnętrzny 
przeprowadzony w Szpitalu w 2019 r. 

W okresie objętym kontrolą w Szpitalu podejmowano działania związane 
z monitorowaniem niepożądanych działań leków, w tym NOP. Wdrożono system 
kontroli i nadzoru nad monitorowaniem niekorzystnych reakcji polekowych, w tym 
poprzez przeprowadzanie analiz z zakresu wybranych zagadnień odnoszących się 
do bezpieczeństwa farmakoterapii.  

Wprowadzone rozwiązania nie zapewniły jednak przekazania przez osoby 
wykonujące zawody medyczne, które realizowały świadczenia zdrowotne w Szpitalu 
czterech zgłoszeń do URPL o niepożądanym działaniu leku stanowiącym NOP oraz 
zakwalifikowania jako ciężkiego NDL jednego przypadku będącego podstawą 
wydłużenia hospitalizacji.  

Szpital podejmował działania na rzecz szkolenia personelu medycznego, które 
obejmowały zagadnienia bezpieczeństwa farmakoterapii. Odsetek pracowników 
objętych szkoleniami (w 2017 r. 87% zatrudnionych pielęgniarek; w 2018 r. 38% 
lekarzy, 74% pielęgniarek, 31% ratowników medycznych; w 2019 r. 3% lekarzy, 6% 
pielęgniarek) oraz ustalenia kontroli NIK wskazują jednak na potrzebę poszerzenia 
działań informacyjno-edukacyjnych dla personelu medycznego o zasady 
monitorowania i zgłaszania NDL. Dla zwiększenia skuteczności nadzoru nad 
występowaniem NDL, konieczne jest również stałe podnoszenie świadomości 
pacjentów. Dlatego w ocenie NIK zasadnym jest prowadzenie przez Szpital 
systematycznej akcji informacyjnej dla pacjentów w tym zakresie3.   

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

opisowej. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 
3 W ramach kontroli przeprowadzono również badanie ankietowe 50 członków personelu i 100 pacjentów 

Szpitala na temat NDL. W trakcie kontroli NIK 13 marca 2020 r. ogłoszono stan zagrożenia epidemicznego, 
a następnie 20 marca 2020 r. stan epidemii, w związku z rozprzestrzenianiem się w Polsce koronawirusa 
SARS-CoV-2, co bezpośrednio wpłynęło na pracę Szpitala i prowadzone czynności kontrolne. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja wykonywania zadań monitorowania 
niepożądanych działań leków 

Szpital prowadził działalność w oparciu o Statut z 30 marca 2017 r. oraz regulamin 
organizacyjny z 18 grudnia 2019 r. W regulaminie tym w strukturze organizacyjnej 
(pion medyczny) ZOZ wyodrębniono zakłady lecznicze: Szpital im. Sebastiana 
Petrycego (z siedmioma oddziałami, Zakładem Diagnostyki – z działami diagnostyki: 
laboratoryjnej, obrazowej i medycznej oraz Aptekę Szpitalną) oraz Zespół 
Lecznictwa Ambulatoryjnego (z 16 poradniami).  

Na podstawie regulaminu organizacyjnego kierownik Apteki Szpitalnej (Apteka) 
podlegał służbowo i merytorycznie Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. Regulamin 
organizacyjny nie odnosił się do zadań związanych z monitorowaniem NDL.  

(akta kontroli str. 14, 16, 17, 165-167) 

W ramach systemu zarządzania jakością w Szpitalu obowiązywała, opracowana 
przez Kierownika Apteki i przyjęta 20 sierpnia 2018 r., procedura zgłaszanie działań 
niepożądanych leków. W okresie objętym kontrolą obowiązywała również procedura 
z 18 marca 2015 r., aktualizowana w styczniu 2016 r. oraz w lutym: 2017 r. i 2018 r. 
Postanowienia procedur z: 18 marca 2015 r. i 20 sierpnia 2018 r. były tożsame. 

Celem przyjęcia ww. uregulowań było zapewnienie kontroli nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii poprzez monitorowanie działań niepożądanych produktów 
leczniczych, tj. każdego niekorzystnego i niezamierzonego działania produktu. 

W ww. procedurze przyjęto, że w przypadku podejrzenia działania niepożądanego 
produktu leczniczego osoba podająca lek miała obowiązek zabezpieczenia 
pozostałej ilości opakowania danego produktu, a także wyrobów medycznych 
użytych przy jego podaniu (wenflonu i aparatu do przetoczeń) oraz wypełnienia 
formularza zgłoszenia NDL. Wzór formularza (dla osoby wykonującej zawód 
medyczny) stanowił załącznik do tej procedury; był on tożsamy z wzorem przyjętym 
przez URPL. 

Procedura ta zakładała, że każde zgłoszenie powinno być przekazane do 
Kierownika Apteki, który powinien o nim poinformować Zastępcę Dyrektora ds. 
Lecznictwa. Formularz zgłoszenia NDL miał być przesyłany przez Aptekę do 
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
(Departament Monitorowania NDL) URPL. 

Procedura miała być realizowana przez: ordynatorów, lekarzy, pielęgniarki 
oddziałowe/koordynujące i Kierownika Apteki, a nadzorowana przez Zastępcę 
Dyrektora ds. Lecznictwa.  

W procedurze nie przewidziano udziału ratowników medycznych, którzy mają 
obowiązek przekazywania zgłoszeń NDL od 26 czerwca 2018 r., zgodnie 
z art. 11 ust. 9 pkt 2a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym5. Przyjęte rozwiązanie nie zapewniało więc skutecznego udziału Apteki 
w monitorowaniu NDL, co było niezgodne z art. 86 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne6. 

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

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5 Dz. U. z 2019 r. poz. 993 ze zm.; dalej: ustawa o PRM. 
6 Dz. U. z 2019 r. poz. 499 ze zm.; dalej: Prawo farmaceutyczne. 

OBSZAR 
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faktycznego 
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W ww. procedurze nie określono też terminów dokonywania zgłoszeń (przyjęto 
bieżące przekazywanie wiadomości o NDL pomiędzy komórkami organizacyjnymi 
Szpitala). 

Procedura ta została znowelizowana w trakcie kontroli NIK (25 lutego 2020 r.). 
Przyjęto, że zgłoszenie NDL ma być przekazane do Apteki, bez obowiązku 
informowania Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa. 

Kierownik Apteki wyjaśnił, że w pierwotnym zamierzeniu o każdym z raportowanych 
przypadków zgłaszania NDL przez Aptekę miał być informowany Zastępca 
Dyrektora ds. Lecznictwa, odstąpiono jednak od tej praktyki. Dodał, że przyjęto, 
że jedynie w przypadku odzewu z URPL, Apteka będzie informować dyrekcję. Do tej 
pory nie było takiego przypadku.  

Kierownik Apteki wyjaśnił również, że gdyby zostało zauważone, że zgłoszenia 
o NDL do Apteki wpływają z opóźnieniem zostałaby wprowadzona modyfikacja 
w procedurze z określonymi jasno terminami.   

          (akta kontroli str. 14-20, 33-37, 244-250, 338-340, 342-357, 410, 411) 

Ponadto od 1 lutego 2011 r. w Szpitalu obowiązywała, w ramach systemu 
zarządzania jakością, procedura przyjęcie komunikatu o wstrzymaniu lub wycofaniu 
leku. W procedurze tej założono m.in., że: 

 kontrola tego rodzaju komunikatów miała odbywać się poprzez sprawdzanie 
informacji przez personel Apteki na stronie internetowej Głównego Inspektoratu 
Farmaceutycznego; 

 w przypadku wydania ww. komunikatu personel Apteki miał zawiadamiać o nim 
pielęgniarki (oddziałowe lub dyżurne) z podaniem: nazwy, serii, daty ważności 
i producenta leku; 

 w przypadku posiadania na oddziale leku o wstrzymanej serii, pielęgniarka 
oddziałowa miała obowiązek go zabezpieczyć, a następnie zwrócić go do Apteki. 

Nadzór nad stosowaniem procedury powierzono Kierownikowi Apteki.  
(akta kontroli str. 261-264) 

W okresie objętym kontrolą w skład personelu Apteki wchodzili: 

 Kierownik Apteki posiadający tytuł zawodowy magistra farmacji (zatrudniony na 
podstawie umowy o pracę7);  

 dwie osoby posiadające tytuł technika farmaceutycznego (zatrudnione na 
podstawie umów o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowiskach: 
starszy technik farmacji); 

 jedna osoba zatrudniona na stanowisku fasowaczki/pomocy laboratoryjnej 
(zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy). 

(akta kontroli str. 15, 208, 209-210) 

Zakresy czynności personelu Apteki (z kwietnia 2009 r.) nie zawierały postanowień 
odnoszących się bezpośrednio do monitorowania NDL, przy czym jeden z techników 
farmacji miał przypisany m.in. obowiązek realizacji komunikatów o wstrzymaniu 
i wycofaniu leków z obrotu.  

(akta kontroli str. 165-171) 

Receptariusz Szpitalny (aktualizowany corocznie w marcu-kwietniu; w trakcie 
kontroli według stanu na 18 marca 2019 r.), poza szpitalną listą leków, określał 
(w załączniku) m.in.: wzór formularza zgłoszenia niepożądanego działania produktu 
leczniczego (dla fachowych pracowników ochrony zdrowia) – tożsamy z wzorem 
przyjętym przez URPL. 

(akta kontroli str. 327-337, 408, 409)  

                                                      
7 Od 1 stycznia 2017 r. do 31 maja 2018 r. w wymiarze 0,35 etatu i od 1 czerwca 2018 r. w wymiarze 0,4 etatu. 

W jego aktach osobowych znajdowała się karta ukończenia ciągłego szkolenia dla farmaceutów (dla cyklu od 
1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2016 r.). 
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W badanym okresie w Szpitalu powołano m.in.: 

 Zespół ds. Analizy Przyczyn Zgonów, którego zadaniem było m.in. 
przeprowadzanie analiz przyczyn zgonów pacjentów i postępowania 
medycznego w poszczególnych oddziałach, niebędących w stanach 
terminalnych oraz takich, którzy nie byli przyjmowani bezpośrednio na Oddział 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii (analizy miały być przeprowadzane, co pół 
roku, dokumentowane i przedstawiane oddziałom); 

 Komitet Terapeutyczny, którego zadaniem było m.in. nadzorowanie właściwego 
doboru leków i materiałów medycznych z uwzględnieniem dbałości o jakość 
usług medycznych oraz gromadzenie i analizowanie zgłoszeń dotyczących 
polekowych działań niepożądanych. Komitet miał składać dyrektorowi okresowe 
sprawozdania ze swojej działalności nie rzadziej niż raz w roku8. W skład tego 
Komitetu wchodził Kierownik Apteki. 

W tym okresie: 

 w przeprowadzanych analizach zdarzeń niepożądanych stwierdzono 
odpowiednio: 84 takie zdarzenia w 2017 r., 69 w 2018 r. i 52 w 2019 r. Dotyczyły 
on m.in. odmowy leczenia wyrażanej przez pacjentów, upadków i urazów 
pacjentów, awarii sprzętu medycznego i uszkodzeń ciała personelu. Żadnego ze 
zdarzeń nie zakwalifikowano, jako związanego z farmakoterapią. W analizach 
odnotowywano NDL, które w badanym okresie wystąpiły w Szpitalu; 

 Komitet Terapeutyczny przygotowywał m.in. raporty z kontroli terapii i profilaktyki 
antybiotykowej, omawiając również przypadki polipragmazji w Szpitalu; 

 Kierownik Apteki analizował niekorzystne reakcje polekowe, w tym 
przeprowadzał w latach 2017-2019 analizy polipragmazji (interakcji istotnych); 
m.in. w 2019 r. przeprowadzono takie analizy dla czterech pacjentów Oddziału 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Dotyczyły one wszystkich podawanych 
pacjentom leków, w tym antybiotyków oraz zawierały opis niekorzystnego 
działania leków na pacjenta, pod kątem ich interakcji pomiędzy sobą 
i w konsekwencji potencjalnego, negatywnego wpływu na zdrowie pacjenta. 

(akta kontroli str. 305-312, 313-324, 344-352, 388, 389-394, 400-407, 408, 409) 

Apteka gromadziła komunikaty URPL i podmiotów odpowiedzialnych (firm 
farmaceutycznych) dotyczące zmian informacji o lekach i ostrzeżeń dotyczących 
stosowania leków dla pracowników wykonujących zawód medyczny. Za prawidłowe 
prowadzenie tej dokumentacji odpowiedzialność ponosił Kierownik Apteki, a dostęp 
do niej miał jej personel. Informacje te były przekazywane na oddziały w formie 
drukowanej, po dekretacji Kierownika Apteki.  

Kierownik Apteki wyjaśnił, że weryfikował ww. komunikaty i przekazywał je 
właściwym oddziałom.  

(akta kontroli str. 158-160, 161-162, 259-260, 353-357, 408, 409)   

W latach 2017-2019 w Szpitalu stwierdzono osiem NDL (opis w tym zakresie 
znajduje się w pkt 2 niniejszego wystąpienia). Apteka po zgłoszeniu NDL z oddziału 
(wypełniony formularz), ewidencjonowała je oraz przesyłała do Departamentu 
Monitorowania NDL URPL.  

Kierownik Apteki wskazał, że ponadto odbywały się konsultacje między Apteką 
a oddziałami dotyczące wystąpienia działań niepożądanych i ich ewentualnego 
zgłoszenia. Dodał, że Apteka nie była informowana o NOP, natomiast bezpośrednio 
była wysyłana informacja o zaistniałym fakcie przez Oddział Dziecięcy do 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ze strony Apteki nie zaobserwowano trudności 

                                                      
8 Zarządzenie Dyrektora Szpitala z 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Dyrektora Szpitala 

z 10 grudnia 2014 r. ws. powołania zespołów zadaniowych działających w Szpitalu. 
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w tym zakresie, aczkolwiek zastanawia stosunkowo mała liczba zgłoszeń 
z oddziałów. 

Kierownik Apteki wyjaśnił, że na sierpień-wrzesień 2020 r. (przed planowaną 
akredytacją CMJ), planowane jest zmodyfikowanie procedury (odnoszącej się do 
NDL), aby obejmowała również NOP raportowane przez Aptekę.  

(akta kontroli str. 158-160, 161-162, 338-340, 342-343)    

Szpital posiadał certyfikat akredytacyjny CMJ w zakresie standardów 
akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego z 20 lipca 2015 r. (obowiązujący 
do 19 lipca 2018 r.)9. Poziom spełnienia wszystkich standardów oceniono na 82%. 
Raport z przeglądu akredytacyjnego, przeprowadzonego od 27 do 29 maja 2015 r., 
wskazywał, że w obszarze farmakoterapii Szpital nie spełniał standardu 
dokumentowania niepożądanych działań stosowanych leków i preparatów 
krwiopochodnych (standard FA 11). W opisie podano: w Szpitalu nie zgłaszano 
przypadków niepożądanego działania leków. Dodano również, że Zespół 
ds. farmakoterapii nie analizował przypadków polipragmazji występujących 
w Szpitalu. 

Szpital poddał się ponownej ocenie CMJ w 2019 r. (przegląd akredytacyjny odbył się 
w dniach 24-26 kwietnia 2019 r.). Raport z tego przeglądu, z maja 2019 r., 
wskazywał (w obszarze farmakoterapii), że Szpital nie spełniał standardu FA 11 
(bardzo mało zgłoszeń niepożądanych działań leków (2017 r. dwa, w 2018 r. trzy). 
W wyniku dokonanej oceny punktowej Szpital uzyskał 72% możliwej do uzyskania 
liczby punktów w zakresie standardów akredytacyjnych10. 

Szpital wniósł (29 maja 2019 r.) zastrzeżenia, co do oceny przez wizytatorów 
wybranych standardów akredytacyjnych. W obszarze Farmakoterapia standard 
FA 11 (niepożądane działania stosowanych leków i preparatów krwiopochodnych 
są dokumentowane) Szpital zakwestionował otrzymaną ocenę (1 pkt) podnosząc, 
że standard ten spełniony był całościowo11. 

Rada Akredytacyjna po rozpatrzeniu zastrzeżeń Szpitala i stanowiska CMJ ustaliła 
(3 lipca 2019 r.), że łączna ocena spełniania standardów pozostała na poziomie 
72% możliwych do uzyskania liczby punktów (wymogiem uzyskania akredytacji było 
spełnienie standardów akredytacyjnych na poziomie minimum 75%). Na podstawie 
rekomendacji Rady Akredytacyjnej (z 28 czerwca 2019 r.) Minister Zdrowia 
poinformował Szpital (23 sierpnia 2019 r.) o odmowie udzielenia akredytacji12.      

(akta kontroli str. 14-18, 20, 26, 27-29, 30, 31, 32, 84-87, 105-117, 118-130, 395) 

Wyjaśniając zakres działań podjętych w związku ze zidentyfikowaniem przez CMJ 
(w 2015 r. i w 2019 r.) barier w monitorowaniu NDL w Szpitalu, Kierownik Apteki 
wyjaśnił, że po kontroli CMJ w 2015 r. wzmożono nacisk na ten temat (procedura, 
konsultacje podczas kontroli okresowych na oddziałach), co bezpośrednio 
przełożyło się na zgłoszenia wpływające do Apteki z oddziałów (od 2016 r.). Dodał, 
że w związku z tym na kolejnym audycie (2019 r.) stwierdzono mało zgłoszeń NDL, 
a nie ich brak, co wskazuje, że Szpital podjął działania w tym kierunku. Ponadto 
podjęto kolejne działania w tym celu mając na uwadze powtórne podejście Szpitala 
do audytu. Wskazał przy tym na zaplanowane na 2020 r. szkolenia wewnętrzne 
adresowane dla całego personelu lekarskiego i pielęgniarskiego.  

                                                      
9 W ramach projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Wsparcie szpitali we wdrożeniu standardów 

jakości i bezpieczeństwa opieki. 
10 Określonych obwieszczeniem Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie standardów 

akredytacyjnych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych oraz funkcjonowania szpitali (Dz. Urz. MZ poz. 
24). 

11 CMJ wskazało, że w 2018 r. odnotowano trzy zgłoszenia niepożądanych działań leków. CMJ nie odniosło się 
w 2019 r. do standardu FA 13 (w szpitalu funkcjonuje zespół ds. farmakoterapii). 

12 Szpital nie otrzymał treści rekomendacji Rady Akredytacyjnej. 
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Szkolenia takie zaplanowano na marzec 2020 r. (z zakresu: przyczyn, identyfikacji 
oraz zgłaszania i monitorowania działań niepożądanych; szkolenie nie odbyło się 
z powodu epidemii koronawirusa SARS-CoV-2) oraz na październik 2020 r. 
(z zakresu: ciężkich i lekkich działań niepożądanych, aspektów prawnych 
monitorowania działań niepożądanych oraz celów i pozytywów płynących 
z monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii).  

NIK zwraca przy tym uwagę, że zgodnie ze standardami nr 2 i nr 16 kontroli 
zarządczej13, 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.  

(akta kontroli str. 191-192, 193-196) 

W okresie objętym kontrolą w Szpitalu przeprowadzano szkolenia (wewnętrzne) 
z zakresu monitorowania NDL, tj.: 

 w 2017 r. szkolenie zadania pielęgniarek i położnych wynikających z procesu 
leczenia, którym objęto 159 pielęgniarek (87% zatrudnionych)14;  

 w 2018 r. zgłaszanie działań niepożądanych leków, którym objęto: 38 lekarzy 
(38% zatrudnionych), 156 pielęgniarek (74%), jedynego farmaceutę (Kierownika 
Apteki) oraz 10 ratowników medycznych (31%)15;  

 w 2019 r. działania niepożądane leków, którym objęto: trzech lekarzy (2,6%), 
14 pielęgniarek (6,4%) oraz jedynego farmaceutę (Kierownika Apteki)16.   

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych w styczniu 2017 r. odbywały się w ramach 
szkolenia z zadań pielęgniarek i położnych wynikających z procesu leczenia (zasad 
przyjmowania, realizacji i dokumentowania zleceń lekarskich). Były one 
przeprowadzane od grudnia 2016 r. Na szkoleniu tym przedstawiano m.in. 
zagadnienia NDL.  

W latach 2018-2020 pracownikom Szpitala przekazano do wiadomości przyjętą ww. 
procedurę zgłaszania działań niepożądanych leków. W ten sposób, zgodnie z listami 
potwierdzeń, z tą procedurą zapoznano 227 osób wykonujących zawód medyczny 
w Szpitalu. 

(akta kontroli str. 3, 4-5, 13, 14, 139-145, 146-157) 

W aktach osobowych lekarzy oraz personelu Apteki, świadczącego pracę/usługi na 
rzecz Szpitala (bez względu na formę zatrudnienia) nie znajdowały się dokumenty, 
które potwierdzałyby ich udział w szkoleniach (zewnętrznych) z zakresu 
monitorowania NDL (np. w ramach szkoleń dotyczących bezpieczeństwa 
farmakoterapii). 

Kierownik Działu Zatrudnienia i Płac wyjaśniła, że przyczyną takiej sytuacji było nie 
przekazywanie takich informacji przez personel Szpitala do Działu Kadr i Płac. 

Dział Kadr i Płac posiadał informacje o ukończeniu szkoleń zewnętrznych z ww. 
zakresu przez personel pielęgniarski oraz ratowników medycznych, będących 

                                                      
13 Ogłoszonych komunikatem Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli 

zarządczej dla sektora finansów publicznych. 
14 Liczbę osób wskazano na podstawie list obecności. Według stanu na 31 grudnia 2017 r. zatrudnionych było 

w przypadku lekarzy: 12 osób (9,80 etatów) i 92 osoby na umowy cywilnoprawne; w przypadku pielęgniarek: 
182 osoby i jedna położna (180,6 etatów) i 19 osób na umowę cywilnoprawną oraz jedna położna na taką 
umowę; w przypadku ratowników medycznych: 21 osób (21 etaty) i 12 osób na umowę cywilnoprawną. 

15 Według stanu na 31 grudnia 2018 r. zatrudnionych było w przypadku lekarzy: 11 osób (9 etatów) i 95 osoby 
na umowy cywilnoprawne; w przypadku pielęgniarek: 187 osób (185,6 etatów) i 24 osoby na umowę 
cywilnoprawną oraz jedna położna na taką umowę; w przypadku ratowników medycznych: 23 osoby (23 etaty) 
i 9 osób na umowę cywilnoprawną. 

16 Według stanu na 31 grudnia 2019 r. zatrudnionych było w przypadku lekarzy: 15 osób (13 etatów) i 97 osób 
na umowy cywilnoprawne; w przypadku pielęgniarek: 188 osób ( 184,6 etatów) i 31 osoby na umowę 
cywilnoprawną oraz jedna położna na taką umowę; w przypadku ratowników medycznych: 24 osoby (24 etaty) 
i 10 osób na umowę cywilnoprawną. 
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pracownikami Szpitala (harmonogramy szkoleń i/lub zaświadczenia o ich 
ukończeniu). Dokumenty te dotyczyły odpowiednio: 10 pielęgniarek17 oraz 
14 ratowników medycznych18.  

Kierownik Działu Kadr i Płac wyjaśniła, że wskazane osoby były szkolone z uwagi 
na zakres wykonywanych obowiązków i ze względu na prawny obowiązek 
kształcenia ustawicznego (przypisany personelowi medycznemu).  

(akta kontroli: str. 209-243) 

Plan szkoleń wewnętrznych Apteki na 2017 r. i 2018 r., przeprowadzanych przez 
Kierownika Apteki, nie przewidywał szkoleń z zakresu monitorowania 
NDL/bezpieczeństwa farmakoterapii (w tym okresie założono przeprowadzenie 
corocznie 10 szkoleń). Szkolenie z NDL – zgłaszania przypadków i reakcji na 
zaistniałe sytuacje, przeprowadzono 17 maja 2019 r. Tematyka szkolenia 
obejmowała przedstawienie (fachowym) pracownikom Apteki definicji działań 
niepożądanych, personelu uprawnionego do ich zgłaszania oraz omówienie 
procedury dotyczącej postępowania w przypadku działania niepożądanego 
w Szpitalu.  

(akta kontroli str. 131, 134-135, 136,  137, 138, 163-164) 

Kierownik Apteki odnosząc się do ewentualnych przyczyn niezapewnienia 
wszystkim grupom personelu medycznego szkoleń dotyczących monitorowania 
NDL, wskazał, że brak szkoleń w większym zakresie dla szerszego grona 
pracowników Szpitala prowadzonych przez specjalistów, powodowany był 
niezidentyfikowaną koniecznością dokształcenia pracowników w tym zakresie. 

(akta kontroli str. 158-160, 161-162, 163-164) 

Odnosząc się do wdrożonego systemu kontroli i nadzoru nad monitorowaniem NDL, 
Kierownik Apteki wyjaśnił, że identyfikowanie NDL odbywało się na podstawie 
informacji napływających z oddziałów przekazywanych przez personel medyczny. 
W razie wątpliwości dany oddział konsultował zaistniałą sytuację z Apteką. Ponadto 
podczas regularnych kontroli apteczek oddziałowych (przeprowadzanych co pół 
roku) zwracano uwagę na monitorowanie NDL oraz respektowanie obowiązującej 
procedury. Dodał, że warunki kadrowe nie pozwalają na kompleksowe badania 
dokumentacji medycznej pod tym względem (na podstawie kart chorobowych 
sprawdzane były m.in. profilaktyka antybiotykowa, rekomendacje leczenia chorób). 

 (akta kontroli str. 190-192, 193-195) 

Wyjaśniając działania Apteki na rzecz zwiększenia zgłaszalności NDL i współpracy 
z URPL, Kierownik Apteki wskazał, że Apteka w kilku zaistniałych sytuacjach 
w latach 2017-2019 kontraktowała się telefonicznie z Urzędem w sprawach 
dotyczących potencjalnych NDL. Uzyskiwane informacje służyły do właściwego 
postępowania w konkretnym przypadku (np. zabezpieczenie sprzętu jednorazowego 
wykorzystywanego podczas podawania leku).  

Dodał, że informacje dotyczące NDL oraz NOP u pacjentów personel uzyskiwał na 
podstawie wywiadu podczas przyjęcia do Szpitala. Późniejsza procedura 
obejmowała ewentualne zgłoszenie przypadku do URPL (NDL) lub Państwowej 
Inspekcji Sanitarnej (NOP). 

Kierownik Apteki wyjaśnił także, że w systemie informatycznym informacje odnośnie 
NDL i NOP odnotowywane były w sposób niewymuszony aczkolwiek podczas 
kontroli zgłaszanych przypadków, znajdowały się w epikryzie. 

                                                      
17 M.in. kursy specjalistyczne: Ordynowanie leków i wpisywanie recept (w latach 2017-2019) oraz: Refundacja 

leków, ordynacja i wypisywanie recept – aspekty dotyczące zawodu pielęgniarki (w 2015 r.). 
18 M.in. kursy doskonalające dla ratowników medycznych w ramach doskonalenia zawodowego w 2017 r. (dla 

13 osób).  
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Wyjaśnił również, że Apteka nie współpracowała z regionalnym ośrodkiem 
monitorowania NDL ze względu na to, że w Szpitalu nie wystąpiły przypadki ciężkie 
NDL czy też wymagające takiej współpracy. Dodał, że (…) jako szpital powiatowy 
nie prowadzimy np. leczenia onkologicznego gdzie takowe dosyć często występują.  

Apteka nie prowadziła akcji informacyjnej dla pacjentów o możliwości zgłaszania 
NDL. Kierownik Apteki wyjaśnił, że planowane jest przed ww. audytem 
akredytacyjnym CMJ, uzupełnienie informacji dla pacjentów przyjmowanych do 
Szpitala o możliwości zgłaszania potencjalnych działań niepożądanych 
samodzielnie lub za pośrednictwem personelu Szpitala. 

 (akta kontroli str. 190-192, 193-195, 408, 409) 

W okresie objętym kontrolą w Szpitalu podejmowano działania kontrolne i nadzorcze 
związane z realizacją jego zadań, w tym bezpieczeństwem farmakoterapii. 

W Szpitalu przyjęto politykę jakości (wydanie drugie z 15 czerwca 2009 r. i wydanie 
trzecie z 23 września 2019 r.). Polityka jakości zakładała m.in. zapewnienie 
bezpiecznych warunków pobytu pacjentom. Wdrożono także system zarządzania 
jakością zgodny z normą ISO 9001:2008, a następnie: 9001:201519.  

Przyjęty w Szpitalu program działań na rzecz poprawy jakości w 2017 r. definiował 
m.in. zadanie w zakresie identyfikowania i gromadzenia danych na temat zdarzeń 
niepożądanych. Dla 2018 r. w takim programie wskazano m.in. prowadzenie analizy 
przyczyn źródłowych zdarzeń niepożądanych zgodnie z zaleceniami CMJ 
(Root Causa Analysis; RCA). W takim programie na 2019 r. wskazano, że Zespół 
ds. jakości był zobowiązany do prowadzenia ww. analiz zdarzeń niepożądanych 
dotyczących pobytu pacjentów (identyfikacji, analizy, ustalenia przyczyn 
źródłowych). 

Program działań dla poprawy jakości Szpitala z 10 stycznia 2020 r. w zakresie 
farmakoterapii zakładał przeprowadzenie akcji edukacyjnej ukierunkowanej na 
poprawę zgłaszalności lekowych zdarzeń niepożądanych oraz incydentów 
medycznych: szkolenie dla lekarzy i pielęgniarek oraz spotkanie wewnętrzne 
oddziałowe (w latach 2020-2021). 

(akta kontroli str. 14, 16, 20, 24, 84-87, 99-101, 102, 103)   

Sposób prowadzenia kontroli zarządczej w Szpitalu określono w zarządzeniu 
Nr 13/2013 Starosty Dąbrowskiego z dnia 6 maja 2013 r. W zarządzeniu tym 
określono m.in. ryzyko niewłaściwej realizacji zadań określonych w regulaminie 
organizacyjnym i statucie Szpitala. 

(akta kontroli str. 14, 16, 20, 88-98) 

W Szpitalu opracowano roczne harmonogramy audytów wewnętrznych na 2017-
2019, obejmujące m.in. oddziały szpitalne i Aptekę. Celem tych audytów było 
stwierdzenie zgodności działań z wymaganiami normy ISO 9001 oraz 
obowiązujących przepisów prawa. 

Raporty z planowych audytów wewnętrznych z 23 maja 2017 r. i z 15 maja 2018 r., 
które przeprowadzał w Aptece ten sam zespół dwuosobowy pracowników Szpitala, 
w zakresie procedur, monitorowania procesów, ochrony danych osobowych 
i dokumentacji medycznej, nie stwierdził niezgodności.   

W trakcie audytu weryfikowano (w 2017 r.) m.in. w jaki sposób realizowano 
komunikaty o wycofaniu/wstrzymaniu obrotu lekami (w kontekście ww. procedury 
przyjęcia komunikatu o wstrzymaniu lub wycofaniu leku z 2011 r.).   

W 2019 r. (raport z 30 kwietnia) – w zakresie procedur, szkoleń i monitorowania 
procesów – w trakcie audytu wykazano obserwację dotyczącą braku zgłoszeń NDL 

                                                      
19 W okresie objętym kontrolą: wydanie z 31 sierpnia 2015 r. (ważne do 16 lipca 2018 r.) oraz wydanie 

z 24 sierpnia 2018 r. (ważne do 16 lipca 2021 r.). Pierwsza certyfikacja odbyła się 17 lipca 2009 r. 
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i wydano zalecenie wzmocnienia (przez Aptekę) nadzoru nad zgłaszaniem 
niepożądanych produktów leczniczych stosowanych u pacjentów hospitalizowanych 
w oddziałach. Weryfikowano także m.in. czy Apteka prowadzi rejestr zgłaszanych 
działań niepożądanych leków, jakie wystąpiły u pacjentów w Szpitalu.  

Drugi audyt w 2019 r. (raport z 29 października) nie wykazał niezgodności.  
(akta kontroli str. 14-20, 44-71, 72-77, 78-83, 261-264, 271, 272-275, 276-304, 395)   

Odnosząc się do barier w zapewnieniu skutecznego monitorowania NDL, Kierownik 
Apteki wyjaśnił, że obsada kadrowa na pewno ma wpływ na poziom skutecznego 
monitorowania NDL. Większość lekarzy w Szpitalu to osoby będące na kontraktach 
pracujące kilka dni w tygodniu, co może wpływać na ciągłość spraw 
administracyjnych podczas hospitalizacji pacjentów. Zaznaczył, że z uwagi na 
kolejne, dodawane ustawowo obowiązki, wymagające dodatkowego nakładu czasu 
pracy (KOWAL – Krajowa Organizacja Weryfikacji Autentyczności Leków, ZSMPOL 
– Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi), oraz 
masowe braki ważnych leków i problemy z tym związane, również personel Apteki 
nie może w większym stopniu monitorować NDL.  

Odnosząc się do doskonalenia zawodowego personelu medycznego w zakresie 
NDL, Kierownik Apteki wskazał, że ograniczony czas personelu medycznego 
powoduje, że wybiera on szkolenia, które powodują podniesienie jego umiejętności, 
dodają nowych uprawnień, czy mogą spowodować awans zawodowy. Doszkalanie 
w tym temacie nie przynosi wymiernych korzyści.  

(akta kontroli str. 190-192, 193-195) 

Kierownik Apteki wyjaśnił także, że podczas spotkań (np. Komitetu 
Terapeutycznego), czy przed audytami (ISO, CMJ) zwracano uwagę na większy 
nacisk na monitorowanie i zgłaszanie NDL. Dodał, że dwukrotnie „odświeżano” 
procedurę zgłaszania NDL w celu większej świadomości tego obowiązku. Jeżeli 
chodzi o NOP to Szpital nie prowadzi szczepień ochronnych dzieci stąd skala tego 
problemu była marginalna. 

(akta kontroli str. 190-192, 193-195) 
 

W działalności kontrolowanego ZOZ w zakresie organizacji wykonywania zadań 
monitorowania niepożądanych działań leków stwierdzono następujące 
nieprawidłowości: 

 w przyjętej w Szpitalu procedurze zgłaszania działań niepożądanych leków 
z 20 sierpnia 2018 r. nie uwzględniono ratowników medycznych, którzy zgodnie 
z art. 11 ust. 9 pkt 2a ustawy o PRM, od 26 czerwca 2018 r. mają obowiązek 
przekazywania zgłoszeń o NDL; 

 w przyjętych w Szpitalu procedurach zgłaszania działań niepożądanych leków z: 
18 marca 2015 r. i 20 sierpnia 2020 r., nie przewidziano powiadamiania Apteki 
o stwierdzonych w Szpitalu NOP, które zakwalifikowane jako NDL powinny 
podlegać zgłoszeniu do Apteki.  

(akta kontroli str. 3, 4-5, 8, 14, 33-37, 172-186, 197-204, 244-250) 
Zagadnienia powyższe omówiono szczegółowo w obszarze pierwszym niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. 

W ocenie NIK, w okresie objętym kontrolą w Szpitalu przyjęte rozwiązania 
organizacyjne odnoszące się do zgłaszania niekorzystnych reakcji polekowych, 
w tym NDL stanowiących NOP nie gwarantowały pełnej realizacji zadań związanych 
z monitorowaniem NDL.  

NIK zwraca przy tym uwagę na nieobjęcie większości personelu medycznego 
szkoleniami, które dotyczyłyby problematyki zgłaszania NDL, co – zdaniem NIK – 
mogłoby wpłynąć na skuteczną i efektywną realizację obowiązków w zakresie 
monitorowania i zgłaszania NDL. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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2. Monitorowanie występowania niekorzystnych działań 
leków i zapewnienie ich zgłaszania 

Ewidencja NDL prowadzona w Aptece, wskazywała, że w okresie objętym kontrolą, 
personel Szpitala zgłosił osiem NDL u ośmiu różnych pacjentów, tj.: 

 w 2017 r. dwa przypadki wystąpienia NDL: 
o u pacjenta w wieku ośmiu lat, stwierdzone 13 lipca 2017 r. i polegało na: bólu 

brzucha oraz powstaniu małych złogów w pęcherzyku żółciowym; lek, którego 
stosowanie spowodowało podejrzenie NDL: „T.” (substancja czynna: 
ceftriakson), podawany od 8 do 12 lipca 2017 r.; zgłoszenie lekarza 
pochodziło z 15 lipca 2017 r. (w dniu zgłoszenia pacjent był w trakcie leczenia 
objawów); Apteka dokonała zgłoszenia do URPL 17 lipca 2017 r.; 

o u pacjenta w wieku 16 lat, stwierdzone 8 grudnia 2017 r. i polegało na 
uogólnionej drobnogrudkowej wysypce z nasileniem na tułowiu i kończynach; 
lek, którego stosowanie spowodowało podejrzenie NDL: „L.” (substancja 
czynna: lidokaina), podany 8 grudnia 2017 r.; zgłoszenie lekarza pochodziło 
z 8 grudnia 2017 r. (w dniu zgłoszenia pacjent był w trakcie leczenia 
objawów); Apteka dokonała zgłoszenia w dniu jego otrzymania, tj. 11 grudnia 
2017 r.; 

 w 2018 r. cztery przypadki: 
o u pacjenta w wieku dwóch lat, stwierdzone 9 lipca 2018 r. i polegało na 

pokrzywce; lek, którego stosowanie spowodowało podejrzenie NDL: „A.” 
(substancja czynna: amoksycyklina), podawany od 2 do 8 lipca 2018 r.; 
zgłoszenie lekarza pochodziło z 13 lipca 2018 r. (w dniu zgłoszenia pacjent 
powrócił do zdrowia bez trwałych następstw), Apteka dokonała zgłoszenia 
16 lipca 2018 r. 
Według danych Szpitala czas hospitalizacji pacjenta związanej z leczeniem 
NDL wyniósł osiem dni. 
Stosownie do art. 2 pkt 3d Prawa farmaceutycznego działanie produktu 
leczniczego powodujące konieczność hospitalizacji lub jej przedłużenie jest 
ciężkim niepożądanym działaniem i na tej podstawie, zgodnie z art. 36f Prawa 
farmaceutycznego, powinno podlegać zgłoszeniu do URPL lub podmiotu 
odpowiedzialnego, w terminie 15 dni od dnia powzięcia informacji o ich 
wystąpieniu; 

o u pacjenta w wieku dwóch lat, stwierdzone 7 września 2018 r. i polegało na 
zblednięciu powłok, nasilonych dreszczach, ochłodzeniu kończyn 
w dystalnych częściach oraz lęku; lek, którego stosowanie spowodowało 
podejrzenie NDL: „C.” (substancja czynna: cefuroksym), podany 7 września 
2018 r.; zgłoszenie lekarza pochodziło z 7 września 2018 r. (w dniu 
zgłoszenia pacjent powrócił do zdrowia bez trwałych następstw), Apteka 
dokonała zgłoszenia 10 września 2018 r.; 

o u pacjenta w wieku dziewięciu lat, stwierdzone 24 listopada 2018 r. i polegało 
na zaczerwienieniu twarzy, napadzie kaszlu, odczuwaniu gorąca oraz 
przyspieszeniu czynności serca; lek, którego stosowanie spowodowało 
podejrzenie NDL: „C.” (substancja czynna: ceftriakson), podany 24 listopada 
2018 r.; zgłoszenie lekarza pochodziło z 26 listopada 2018 r. (w dniu 
zgłoszenia pacjent powrócił do zdrowia bez trwałych następstw), Apteka 
dokonała zgłoszenia 30 listopada 2018 r.; 

o u pacjenta w wieku sześciu lat, stwierdzone 30 grudnia 2018 r. i polegało na 
pokrzywce na twarzy i w okolicy kolan; lek, którego stosowanie spowodowało 
podejrzenie NDL: „C.” (substancja czynna: ceftriakson), podany 30 grudnia 
2018 r.; zgłoszenie lekarza pochodziło z 4 stycznia 2019 r. (w dniu zgłoszenia 
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pacjent powrócił do zdrowia bez trwałych następstw), Apteka dokonała 
zgłoszenia 8 stycznia 2019 r.; 

 w 2019 r. dwa przypadki: 
o u pacjenta w drugim miesiącu życia, stwierdzone 22 maja 2019 r. i polegało 

na wystąpieniu na całym ciele drobnoplamistej czerwonej wysypki; lek, 
którego stosowanie spowodowało podejrzenie NDL: „B.” (substancja czynna: 
ceftriaksion), podany 22 maja 2019 r.; zgłoszenie lekarza pochodziło 
z 24 maja 2019 r. (w dniu zgłoszenia pacjent powrócił do zdrowia bez 
trwałych następstw), Apteka dokonała zgłoszenia 29 maja 2019 r.; 

o u pacjenta w drugim roku życia, stwierdzone 24 grudnia 2019 r. i polegało na 
wystąpieniu wysypki plamistej, różowej, zlokalizowanej na skórze twarzy, 
blednącej przy ucisku oraz zmian rumieniowo-grudkowych na tułowiu 
z zaznaczonym świądem; lek, którego stosowanie spowodowało podejrzenie 
działania niepożądanego: „B.” (substancja czynna: cefuroksym), podawany 
od 21 do 24 grudnia 2019 r.; zgłoszenie lekarza pochodziło z 27 grudnia 
2019 r. (w dniu zgłoszenia pacjent powrócił do zdrowia bez trwałych 
następstw), Apteka dokonała zgłoszenia 16 stycznia 2020 r.  

Odnosząc się do ww. zgłoszenia z 16 stycznia 2020 r., Kierownik Apteki wyjaśnił, że 
zgłoszenia ciężkich jak i innych niż ciężkie NDL, wysyłano bezzwłocznie po ich 
otrzymaniu. W tym przypadku zgłoszenie z oddziału trafiło do Apteki ok. 10 stycznia 
2020 r. (…) spowodowane to było okresem świąteczno-noworocznym, gdzie jest 
zawsze więcej pracy a mniej personelu (urlopy). 

W Szpitalu zidentyfikowano NDL: 

 w 2017 r. dwa (u dwóch pacjentów) na 7 611 hospitalizowanych pacjentów 
(0,03%); 

 w 2018 r.: cztery (u czterech pacjentów) na 7 370 hospitalizowanych pacjentów 
(0,05%); 

 w 2019 r.: dwa (u dwóch pacjentów) na 7 118 hospitalizowanych pacjentów 
(0,03%)20. 

Ogółem w latach 2017-2019 hospitalizowano 22 099 pacjentów.  

Żadne z ww. NDL nie zostało uznane za ciężkie i nie stanowiło NOP. Zgłoszeń 
dokonywali lekarze pediatrzy (w tym rezydent); w czterech przypadkach była to ta 
sama osoba. Zgłoszenia nie dotyczyły tzw. leków dodatkowo monitorowanych 
(oznaczonych symbolem odwróconego trójkąta). 

We wszystkich stwierdzonych przypadkach informacje o NDL nie zostały 
przekazane personelowi medycznemu przez: pacjenta, jego przedstawiciela 
ustawowego lub opiekuna faktycznego.  

(akta kontroli str. 3, 4-5, 8, 14, 172-186, 197-204, 259-260, 410, 411) 

W badanym okresie przyjęto praktykę zgodnie, z którą ewidencję NOP w Szpitalu 
prowadzono na Oddziale Dziecięcym. W tej ewidencji odnotowano cztery NOP 
u czterech różnych pacjentów tego Oddziału.  

W 2017 r. stwierdzony NOP dotyczył pacjenta przyjętego w trybie nagłym w wyniku 
przekazania przez zespół ratownictwa medycznego (ZRM) z rozpoznaniem 
wstępnym R55 (według ICD-10)21, po epizodzie drgawek/bezdechu ze zwiotczeniem 
w 15 min. po wykonaniu szczepienia DTP. Pacjent był hospitalizowany 
do 17 października 2017 r. W dokumentacji medycznej wskazano, że w dniu 
przyjęcia (10 października 2017 r.) został zgłoszony NOP. 

W 2019 r. stwierdzone NOP dotyczyły pacjentów przyjętych w trybach nagłych: 

                                                      
20 Dane Działu Organizacji i Monitorowania Świadczeń Zdrowotnych Szpitala. 
21 Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. Rozpoznanie R55: omdlenie 

i zapaść. 
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 31 maja 2019 r. z rozpoznaniem R59.922, ze stwierdzonym powiększeniem węzła 
chłonnego nadobojczykowego i zaczerwienionego guzka po szczepieniu BCG. 
Pacjent był hospitalizowany do 3 czerwca 2019 r. W dokumentacji medycznej 
pacjenta nie odnotowano zgłoszenia NOP; 

 5 września 2019 r. z rozpoznaniem Z03.923, ze względu na utykanie na nogę 
po wykonaniu szczepienia przeciwko pneumokokom (szczepionka „S.”). Pacjent 
był hospitalizowany do 6 września 2019 r. W dokumentacji medycznej pacjenta 
znajdowała się kopia formularza zgłoszenia NOP (bez daty); 

 8 października 2019 r. (w wyniku przekazania przez ZRM) z rozpoznaniem 
Z04.924, ze względu m.in. na sino-czerwone kończyny dolne, po wykonaniu 
dwóch szczepień (szczepionki: „H.” i „S.”). Pacjent był hospitalizowany 
do 9 października 2019 r. W dokumentacji medycznej pacjenta znajdowała się 
kopia formularza zgłoszenia NOP (bez daty). 

We wszystkich ww. przypadkach w kartach informacyjnych pacjentów wskazywano 
rozpoznanie główne: T88.125 i wydawano m.in. zalecenia kontroli w poradni 
ds. szczepień ochronnych, ich rozważenie lub odroczenie. Żadnego z NOP 
nie zakwalifikowano jako ciężki. 

Kierownik Oddziału Dziecięcego oraz Pielęgniarka Koordynująca tego Oddziału 
wyjaśniły, że wszystkie ww. zgłoszenia NOP zgłaszano faksem do Powiatowej Stacji 
Sanitarno-Epidemiologicznej w Dąbrowie Tarnowskiej; następowało to w ciągu 24 
godzin od powzięcia podejrzenia jego wystąpienia. Zgłoszone NOP nie zostały 
zakwalifikowane jako NDL (nie przekazano zgłoszeń do URPL).  

NIK zwraca uwagę, że stosownie do art. 36e ust. 2 Prawa farmaceutycznego, 
w przypadku gdy zgłoszenie pojedynczego przypadku działania niepożądanego 
produktu leczniczego stanowi niepożądany odczyn poszczepienny, zgłoszenia 
do Urzędu lub podmiotu odpowiedzialnego dokonuje się jednocześnie ze 
zgłoszeniem określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 8 z dnia 
5 grudnia 2008 r. ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób 
zakaźnych26. 

(akta kontroli str.  358-359, 360-366, 412, 413) 

W okresie objętym kontrolą w Szpitalu nie przeprowadzano kontroli zewnętrznych 
(Narodowego Funduszu Zdrowia lub podmiotu tworzącego) w kwestiach związanych 
z monitorowaniem NDL, w tym NOP. Do Szpitala nie wpłynęły również skargi 
i wnioski od pacjentów w ww. kwestiach. 

Do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia 
(MOW NFZ) nie wpłynęły w ww. okresie, skargi oraz zgłoszenia dotyczące 
niewłaściwej realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie farmakoterapii przez 
Szpital (w kontekście zapewnienia jej bezpieczeństwa związanego z wystąpieniem 
NDL). 

(akta kontroli str. 4, 24, 187-189) 

W okresie objętym kontrolą w Szpitalu nie obowiązywały wewnętrzne regulacje 
prawne (procedury) w zakresie prowadzenia ewidencji NDL. Przyjęto praktykę 
zgodnie, z którą w Aptece prowadzono osobny zbiór dokumentów pisemnych 
(ewidencja) Działania niepożądane leków. W zbiorze tym przechowywano oryginały 
zgłoszeń o NDL przesłanych z oddziałów do Apteki. Za prawidłowe prowadzenie tej 
ewidencji odpowiedzialność ponosił Kierownik Apteki; dostęp do niej miał cały jej 
personel. 

                                                      
22 Powiększenie węzłów chłonnych, nieokreślone. 
23 Obserwacja w kierunku nieokreślonych chorób i stanów. 
24 Badanie i obserwacja z przyczyn nieokreślonych. 
25 Inne powikłania po immunizacji, niesklasyfikowane gdzie indziej. 
26 Dz. U. z 2019 r. poz. 1239 ze zm. 
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Zgłoszenia o NDL przesłane z oddziałów Szpitala (formularze w formie pisemnej) 
były przesyłane (faksem) przez Kierownika Apteki do Departamentu Monitorowania 
NDL URPL. Zgłoszenie do Urzędu formularza NDL potwierdzano poprzez 
dołączanie do niego dowodu transmisji danych (raport z transmisji faksem). 

Przed wysłaniem zgłoszenia do URPL Kierownik Apteki weryfikował otrzymane 
z oddziałów formularze NDL. Weryfikacja ta obejmowała kwestie formalne 
poprawności danych identyfikujących NDL. Zgłoszeń (formularzy) nie przekazywano 
do: Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa oraz do innych podmiotów 
odpowiedzialnych. Nie były one również uzupełniane (dysponowano pełnymi danymi 
opisywanych przypadków). 

W ww. okresie nie stwierdzono w Aptece przypadku przekazania informacji 
o niekorzystnych reakcjach polekowych, które wystąpiły u pacjentów 
hospitalizowanych oraz u pacjentów przyjętych do Szpitala w związku z NDL 
(formularza NDL), przez oddziały z pominięciem Apteki.  

(akta kontroli str. 259-260) 

W badanym okresie koszt leczenia stwierdzonych NDL u pacjentów Szpitala wyniósł 
odpowiednio: 11,73 zł; 2 375,08 zł i 56,75 zł (uśrednione koszty leczenia; w Szpitalu 
nie stosowano pełnego rachunku kosztów/tzw. budżetowania oddziałów).  

W okresie objętym kontrolą według danych przedstawionych przez Szpital: 

 w trakcie hospitalizacji nie zidentyfikowano NOP, które stanowiłyby NDL, w tym 
ciężki lub poważny (stwierdzonych NOP nie zgłoszono do Apteki i do URPL); 

 nie stwierdzono zgonów, które mogły być związane z wystąpieniem powikłań 
polekowych lub NOP, w tym ciężkich lub poważnych; 

 na Oddziale Obserwacyjno-Zakaźnym wykonano szczepienia ochronne 
(z powodu podejrzenia wścieklizny) odpowiednio u: 7, 68 i 109 pacjentów.  

 nie hospitalizowano pacjentów, u których stwierdzono NOP ciężki lub poważny. 
(akta kontroli str. 3,  4-8, 14, 131, 132-135) 

W ww. okresie w związku z wystąpieniem NDL stanowiących NOP do Szpitala 
przyjęto: 

 w 2017 r. jedną osobę, której koszt leczenia podczas ośmiodniowej hospitalizacji 
(związanej z wystąpieniem NOP) wyniósł 3 375 zł (0,01% pacjentów 
przyjętych/hospitalizowanych); 

 w 2019 r. trzy osoby, których koszt leczenia wyniósł 7 006,94 zł (uśrednione 
koszty leczenia; 0,04% pacjentów przyjętych/hospitalizowanych). Średni czas 
hospitalizacji związanej w wystąpieniem NOP wynosił 2,6 dnia.  

(akta kontroli str. 3,  4-5, 9-11, 14) 

W latach 2017-2019 w Szpitalu leczono 19 pacjentów z rozpoznaniami 
wskazującymi na możliwość wystąpienia niekorzystnych reakcji polekowych (pięciu 
z rozpoznaniem głównym i 14 z rozpoznaniem współistniejącym), tj.: 

 polekowa hipoglikemia bez śpiączki (E16.0 według ICD-10): 
o w 2017 r.: jeden pacjent z rozpoznaniem głównym i jeden z rozpoznaniem 

współistniejącym; 
o w 2018 r.: jeden pacjent z rozpoznaniem współistniejącym; 

 miopatia polekowa (G72.0): w 2019 r. jeden pacjent z rozpoznaniem głównym; 

 polekowy Zespół Cushinga (E24.2): w 2019 r. jeden pacjent z rozpoznaniem 
współistniejącym; 

 nieokreślony, niekorzystny skutek działania leków i środków leczniczych (T88.7): 
o w 2017 r.: trzech pacjentów z rozpoznaniem współistniejącym; 
o w 2018 r.: jeden z rozpoznaniem głównym i sześciu z rozpoznaniem 

współistniejącym; 
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o w 2019 r.: dwóch pacjentów z rozpoznaniem głównym i dwóch pacjentów 
z rozpoznaniem współistniejącym. 

Nie odnotowano pozostałych schorzeń polekowych ujętych w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego27. 

W związku z leczeniem pacjentów z ww. rozpoznaniami Szpital otrzymał z MOW 
NFZ – w przypadku:  

 polekowej hipoglikemii bez śpiączki: 2 288 zł w 2017 r.; 

 miopatii polekowej: 5 098 zł w 2019 r.; 

 nieokreślonego, niekorzystnego skutku działania leków i środków leczniczych: 
2 271 zł w 2018 r. i 5 156,32 zł w 2019 r.28. 

(akta kontroli str. 3,  4-5, 12, 14, 412, 413) 
W latach 2017-2019 w Szpitalu: 

 nie stwierdzono wystąpienia zdarzenia niepożądanego u pacjenta, związanego 
potencjalnie z farmakoterapią (śmierci pacjenta, która mogła wiązać się z błędem 
w farmakoterapii); 

 nie odnotowano zgonu pacjenta, w trakcie hospitalizacji, który według analizy 
przyczyn zgonów wewnątrzszpitalnych mógł wiązać się z błędem 
w farmakoterapii. 

(akta kontroli str. 3, 4-5, 12, 14, 367, 368-370, 371, 372-387) 

W wyniku analizy wytypowanej do badania dokumentacji medycznej 60 pacjentów 
Szpitala z lat 2018-2019 (dobór celowy) stwierdzono, że w dokumentacji medycznej 
żadnego z pacjentów nie znajdował się (jednoznaczny) zapis o stwierdzeniu 
i podejrzeniu wystąpienia NDL i jego konsekwencji, tj. nie odnotowano objawów 
wskazujących na NDL (które w ten sposób zakwalifikowane przez personel 
medyczne, powinno podlegać zgłoszeniu do URPL). 

(akta kontroli str. 14, 396) 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że w żadnym z przypadków leczenia pacjentów (których 
dokumentację medyczną przedstawiono do kontroli NIK) w trakcie hospitalizacji 
pacjentów nie stwierdzono jednoznacznych podstaw do dokonania zgłoszenia NDL. 
Wskazywanie ww. rozpoznań polekowych nie wiązało się z wystąpieniem 
jednoznacznych objawów NDL. 

Dodał, że personel Apteki zobowiązany został przeze mnie do wzmocnienia działań 
mających na celu zwiększenie czujności personelu medycznego na przypadki 
klasyfikowania (jednoznacznego) niekorzystnych działań konkretnych leków 
u pacjentów Szpitala i odpowiedniego zgłaszania tego faktu do ww. Urzędu. 

(akta kontroli str. 338, 339-340, 341)      

Wszystkie zgłoszenia o NDL, przekazane w latach 2017-2019, zawierały elementy 
wskazane w art. 36e ust. 1 Prawa farmaceutycznego. Żadne ze zgłoszeń nie było 
uzupełniane w trybie art. 36d ust. 3 tej ustawy. 

(akta kontroli str. 3, 4-5, 8, 14, 172-186, 197-204, 259-260) 
 

                                                      
27 Dz. U. z 2017 r. poz. 2295 ze zm. Dotyczyło to: zapalenia tarczycy polekowego (E06.4); niedoczynności kory 

nadnerczy polekowej (E27.3); otyłości polekowej (E66.1); drżenia polekowego (G25.1); pląsawicy polekowej 
(G25.4); polekowych i innych tików pochodzenia organicznego (G25.6); polekowego bólu głowy 
niesklasyfikowanego gdzie indziej (G44.4); zaćmy polekowej (H26.3); jaskry wtórnej polekowej (H40.6); 
pęcherzycy polekowej (L10.5); liszajowej reakcji polekowej (L43.2); wstrząsu anafilaktycznego wskutek 
niekorzystnego efektu leczniczego leku prawidłowo podanego (T88.60) oraz następstwa zatrucia lekami 
i substancjami biologicznymi (T97/T96). 

28 Pacjent z rozpoznaniem (współistniejącym) polekowy zespół Cushinga został rozliczony przez MOW NFZ na 
podstawie rozpoznania głównego (w grupie JGP niewydolność krążenia). 
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W działalności kontrolowanego ZOZ w zakresie monitorowania działań leków 
i zapewnienia ich zgłaszania stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

 nie zapewniono przekazania przez osoby wykonujące zawody medyczne, które 
realizowały świadczenia zdrowotne w Szpitalu czterech zgłoszeń do URPL 
o niepożądanym działaniu leku, stanowiącym NOP, do czego osoby te były 
zobowiązane na podstawie art. 36d Prawa farmaceutycznego (dotyczących 
przypadków wystąpienia niepożądanego działania leków, które stanowiły 
podstawę przyjęcia do Szpitala i zgodnie z art. 2 pkt 3d ww. ustawy powinno 
zostać zakwalifikowane jako ciężkie NDL); 

 nie zapewniono rzetelnego ewidencjonowana przez Aptekę niekorzystnych 
reakcji polekowych, stanowiących NOP. 

 (akta kontroli str. 3, 4-5, 8, 14, 33-37, 172-186, 197-204, 244-250) 

 nie zakwalifikowano jako ciężkiego jednego przypadku NDL (w 2018 r.) 
będącego podstawą wydłużenia hospitalizacji.  

 (akta kontroli str. 3,  4-5, 12, 14, 412, 413) 
Zagadnienia powyższe omówiono szczegółowo w obszarze drugim niniejszego 
wystąpienia pokontrolnego. 

 
W okresie objętym kontrolą nie zapewniono pełnego monitorowania przez personel 
medyczny Szpitala występowania u pacjentów niepożądanych działań leków. 
Obowiązujące przepisy oraz zasady postępowania przyjęte w Szpitalu dotyczące 
raportowania NDL nie były w pełni przestrzegane, bowiem w czterech przypadkach 
wystąpienia niekorzystnych reakcji polekowych, stanowiących przyczynę przyjęcia 
do Szpitala z powodu NOP, nie zostały one zaraportowane zarówno do Apteki jak 
i do URPL.  

NIK zaznacza przy tym, że badana dokumentacja medyczna pacjentów nie 
wykazała przypadków niezgłoszenia NDL, na których wystąpienie wskazywać by 
mogła treść tej dokumentacji. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 

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

1) znowelizowanie procedury zgłaszania działań niepożądanych leków poprzez 
wprowadzenie obowiązku powiadomienia Apteki o stwierdzonych w Szpitalu 
NOP oraz uwzględnienie w tej procedurze obowiązku przekazywania zgłoszeń 
o NDL przez ratowników medycznych; 

2) wprowadzenie skutecznych metod weryfikowania wystąpienia NDL oraz 
zapewnienie skutecznego nadzoru nad identyfikowaniem i klasyfikowaniem 
niekorzystnych reakcji polekowych u pacjentów przez osoby wykonujące zawód 
medyczny; 

3) podjęcie działań informacyjno-szkoleniowych skierowanych do osób 
wykonujących zawody medyczne w Szpitalu, co może mieć wpływ na 
zwiększenie liczby zgłaszanych przez nie NDL. 

 

 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

 

Uwagi  

Wnioski 
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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 30 dni 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. 

Kraków,     kwietnia 2020 r. 

 

 

 

 

Kontroler: 

Paweł Lipowski 

specjalista kontroli państwowej 
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