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I.  

I. Dane identyfikacyjne 
Szpital Powiatowy im. Tadeusza Malińskiego w Śremie sp. z o.o., Chełmońskiego 1, 
63-100 Śrem (dalej: Szpital) 

 

Michał Sobolewski, Prezes Szpitala Powiatowego im. Tadeusza Malińskiego  
w Śremie sp. z o.o., od 23 listopada 2011 r. (dalej: Prezes Szpitala) 

 

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 Poznaniu 

 

Tomasz Otworowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/180/2019 z 16 grudnia 2019 r.  

 (akta kontroli str. 1) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm. (dalej: ustawa o NIK). 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
NIK negatywnie ocenia monitorowanie niepożądanych działań produktów 
leczniczych w Szpitalu. 

 

Skala ujawnionych przypadków niepożądanego działania produktów leczniczych 
(44% analizowanych przypadków) niezgłoszonych właściwym podmiotom oraz 
znikomy odsetek zgłoszonych NDL, zidentyfikowanych zaledwie u 0,06% ogółu 
hospitalizowanych w 2019 r., przy braku zgłoszeń o wystąpieniu NDL w 2017  
i 2018 r., wskazuje na niewprowadzenie rozwiązań gwarantujących prawidłową 
realizację zadań przez osoby wykonujące zawód medyczny w zakresie 
monitorowania niekorzystnych reakcji polekowych u pacjentów. Niewystarczająca 
była również liczba szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe w tym zakresie 
oraz wąski krąg osób przeszkolonych. Pomimo wprowadzenia rozwiązań formalnych 
pozwalających, co do zasady, na realizację obowiązków monitorowania i zgłaszania 
przypadków niepożądanego działania leków (dalej: NDL) oraz zapewnienie realizacji 
przez Aptekę Szpitalną udziału w tym obowiązku, zaznaczyć należy, że określona  
w wewnętrznych uregulowaniach definicja NDL była niezgodna z brzmieniem 
określonym w art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne3. 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, 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.  

Pomimo, że Szpital zaczął podejmować w 2019 r., szczególnie po zmianie  
na stanowisku Kierownika Apteki Szpitalnej oraz po włączeniu się placówki w proces 
ubiegania się o uzyskanie statusu szpitala akredytowanego, działania w celu 
odpowiedniej realizacji obowiązku zgłaszania NDL, przyjęte rozwiązania  
nie zapewniły pełnej identyfikacji niepożądanych działań leków, a także zgłaszania 
NDL Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych  
i Produktów Biobójczych lub podmiotom odpowiedzialnym, które uzyskały 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych. Wprowadzony  
w drugim półroczu 2019 r. system nadzoru nad monitorowaniem niepożądanych 
działań leków doprowadził do ujawnienia i zgłoszenia do właściwego podmiotu 
jednego NDL.  

 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
3 Dz. U. z 2019 r., poz. 499 (dalej: Prawo farmaceutyczne). 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja wykonywania zadań monitorowania 
niepożądanych działań leków. 

1.1. W skład Szpitala wchodziło w okresie objętym kontrolą 13 oddziałów, w tym 
m.in. Apteka Szpitalna. Nadzór nad działalnością leczniczą Szpitala sprawował 
Dyrektor ds. Lecznictwa, natomiast do zadań kierowników komórek organizacyjnych 
Szpitala (ordynatorów) należało m.in. zapewnienie przestrzegania oraz wdrażanie 
do stosowania powszechnie obowiązujących przepisów prawa oraz przepisów 
wewnętrznych. 

Zasady dotyczące monitorowania, analiz i zgłaszania niepożądanych działań leków 
zostały ujęte w odrębnej procedurze „Działanie niepożądane leku” (dalej: 
Procedura), wprowadzonej w Szpitalu 1 stycznia 2012 r. oraz następnie  
w dwóch jej kolejnych wydaniach5. Została ona przekazana do wszystkich oddziałów 
szpitalnych. 

W okresie objętym kontrolą w Szpitalu wprowadzone były następujące zasady 
zgłaszania niepożądanych działań leków określone w Procedurze: 

 do 22 kwietnia 2019 r. zobowiązanym do zgłoszenia każdego niezamierzonego 
działania leku występującego podczas stosowania dawek zalecanych w celach 
profilaktycznych, leczniczych w chwili jego zaobserwowania był lekarz. Opisane 
w specjalnym formularzu zgłoszenie lekarz miał przekazywać do Kierownika 
Apteki, który następnie o zaistniałym NDL winien powiadomić „Nadzór 
Farmaceutyczny”; 

 od 23 kwietnia 2019 r. lekarz lub inna osoba wykonująca zawód medyczny, która 
podejrzewa zaistnienie niepożądanego działania leku, tzn. każde niezamierzone 
działanie leku występujące podczas stosowania dawek zalecanych w celach 
profilaktycznych, leczniczych, powinna wypełnić specjalny formularz i przekazać 
go do Apteki Szpitalnej6 O zaistniałym niepożądanym działaniu leku Kierownik 
Apteki zobowiązany był zawiadomić Departament Monitorowania 
Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie 
(dalej: Urząd). 

W art. 2 pkt 3a Prawa farmaceutycznego, w brzmieniu obowiązującym  
od 25 listopada 2013 r., określone zostało, że NDL to każde niekorzystne  
i niezamierzone działanie produktu leczniczego7, a nie wyłącznie działanie będące 

                                                      
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 Wydanie drugie zostało wprowadzone 28 marca 2018 r., a trzecie – 23 kwietnia 2019 r. 
6 Wzory formularzy były tożsame z zamieszczonymi na stronie Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 

Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w Warszawie oraz z formularzami ujętymi w zaktualizowanym 
receptariuszu z 2 grudnia 2019 r. 

7 Do 24 listopada 2013 r. definicja ta była następująca: działaniem niepożądanym produktu leczniczego – jest 
każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego występujące podczas stosowania dawek 
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następstwem stosowania dawek zalecanych w celach profilaktycznych i leczniczych. 
W uzasadnieniu do nowelizacji, wprowadzającej m.in. zmianę definicji NDL, 
wskazano, że celem przepisu art. 1 pkt 2 lit. b projektu ustawy8 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 ludzi9. 

Prezes Szpitala wskazał, że w Procedurze wystąpiła nieścisłość w przyjętej definicji 
NDL, która zostanie uzupełniona i rozszerzona w kolejnej edycji Procedury o skutki 
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. 

Procedura przewidywała możliwość zgłaszania NDL przez pacjentów,  
ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych jak i określała również 
szczegółowo tryb postępowania w zakresie wypełniania formularza, adresata, formy 
jego przekazania10. Zgodnie z procedurą taka osoba powinna również przekazać 
kopię formularza Kierownikowi Apteki Szpitalnej.  

W wydaniu pierwszym i drugim Procedury, zobowiązany do zgłaszania NDL był 
lekarz. Nie uwzględniono natomiast faktu, że od 25 listopada 2013 r. uprawnionymi 
bądź zobowiązanymi do zgłaszania NDL były również inne osoby wykonujące 
zawód medyczny. Zaznaczyć należy jednak, że nieujęcie w wewnętrznych 
procedurach Szpitala obowiązku zgłaszania NDL, nie wyłączało ustawowego 
obowiązku realizacji tego zadania nałożonego na te osoby w przepisach 
powszechnie obowiązujących. 

Natomiast w Szpitalu, jak dodał Prezes, istniała również nieformalna praktyka 
konsultowania zgłaszanego przypadku NDL w ramach zespołu  
lekarsko-pielęgniarskiego oddziału.  

W Szpitalu powołano w 2012 r. Komitet Terapeutyczny (dalej: KT) do zadań, którego 
należało rozpatrywanie wszystkich spraw związanych z farmakoterapią leczonych 
pacjentów, a od 22 maja 2019 r. m.in. monitorowanie problematyki związanej  
z farmakoterapią pacjentów Szpitala, kontrolowanie skuteczności działania leków 
objętych receptariuszem oraz współuczestniczenie w opracowywanie standardów 
leczenia. W skład KT wchodzili Dyrektor ds. Lecznictwa, Z-ca Kierownika Oddziału 
Chorób Wewnętrznych, Kierownik Oddziału Laryngologicznego oraz Kierownik 
Apteki Szpitalnej. Natomiast od 22 maja 2019 r. w skład KT wchodzili również 

                                                                                                                                       
zalecanych u ludzi w celach profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych lub dla modyfikacji funkcji 
fizjologicznych 

8 Zmieniającego art. 2 pkt 3a Prawa farmaceutycznego 
9 Dz. Urz. UE L 348 31.12.2010, str. 74, dalej: Dyrektywa 2010/84/UE 
10 korespondencyjnie, faksem, drogą elektroniczną w tym poprzez platformę ePUAP oraz za pomocą bezpłatnej 

dedykowanej aplikacji mobilnej Mobit Skaner. 
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wszyscy kierownicy oddziałów szpitalnych oraz naczelna pielęgniarka.  
Na posiedzeniach KT w 2019 r. omawiano m.in. kwestie konieczności aktualizacji 
procedury dotyczącej NDL (cztery spotkania), przypominano również o obowiązku 
dokonywania przez ordynatorów poszczególnych oddziałów oceny losowo wybranej 
dokumentacji medycznej11 (po  trzy z każdego oddziału).  

W trakcie posiedzenia 30 sierpnia 2019 r. KT ocenił, że standard FA-11  
– „Niepożądane działania stosowanych leków i preparatów krwiopochodnych są 
dokumentowane” w związku ze „zbyt mała rejestrowaną liczbą zdarzeń 
niepożądanych związanych z podawaniem leków” w ramach ubiegania się  
o uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego dotyczący procedury zgłaszania NDL  
nie został jeszcze wdrożony. Podczas zebrania TK 19 listopada 2019 r. 
przypomniano ponownie o konieczności zgłaszania NDL. 

 (akta kontroli str.14-29, 68-70, 84-85, 87-130, 149, 159-176, 187-191) 

1.2. Realizacja obowiązku wynikającego z art. 86 ust. 3 pkt 7 Prawa 
farmaceutycznego dotyczącego udziału Apteki Szpitalnej w monitorowaniu działań 
niepożądanych leków, zgodnie z wyjaśnieniami Kierownik Apteki, obejmowała:  

 ewidencjonowanie zgłoszeń NDL i przekazywanie ich do Urzędu zgodnie  
z obowiązującą Procedurą,  

 podejmowanie działań na rzecz zwiększenia zgłaszalności NDL polegające  
na opracowaniu projektów uregulowań wewnętrznych, monitowaniu 
pracowników Szpitala o konieczności zgłaszania NDL12, prezentowaniu 
zagadnień związanych z NDL, w tym wyników kontroli dokumentacji medycznej 
pacjentów na posiedzeniach KT,  

 dokonywanie sprawdzeń, archiwizowanie i przekazywanie pracownikom Szpitala 
komunikatów o wprowadzeniu zmiany informacji o leku, ostrzeżeń  
na temat leków oraz informacji podanych do publicznej wiadomości.  

 (akta kontroli str. 87-90, 151-152) 

1.3. Szpital ubiegał się13 u uzyskanie akredytacji, o której mowa w art. 1 ust. 2 
ustawy z 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia14. Szpital, w trakcie 
konsultacji15 z przedstawicielami Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie 
Zdrowia w Krakowie, został poinformowany, że nie spełnia standardu FA11 z uwagi 
na „zbyt małą rejestrowaną liczbę zdarzeń niepożądanych związanych  
z podawaniem leków”.  

(akta kontroli str. 160-176) 

1.4. Kierownik Apteki Szpitalnej we wrześniu 2019 r. przeprowadziła szkolenie  
pn. „Szkolenie przypominające standardy akredytacyjne CMJ z działu 
Farmakoterapii”, jednym z jego tematów było „F.11. Niepożądane działanie leków  
i preparatów krwiopodobnych”. W szkoleniu wzięło udział 16 lekarzy16 i jeden 
magister farmacji na ogólną liczbę 363 zatrudnionych w 2019 r. (tj. 4,7%), w tym: 
146 lekarzy, 176 osób z personelu pielęgniarskiego i 41 ratowników medycznych.  

Szpital nie zapewnił objęcia większej liczby zatrudnionych w placówce pracowników 
wykonujących zawód medyczny szkoleniem z zakresu monitorowania 

                                                      
11 Wprowadzonego przez Radę Ordynatorów 25 lipca 2019 r. 
12 Maj i listopad 2019 r. 
13 Na przełomie 2018/2019 Szpital został zakwalifikowany do programu przygotowania do akredytacji 

prowadzonego przez CMJ. 
14 Dz. U. z 2016 r., poz. 2135. 
15 2 września 2019 r. 
16 Dziewięciu z Oddziału Chorób Wewnętrznych, czterech z Oddziału Chirurgicznego oraz trzech z Oddziału 

Neurologii. 
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niepożądanych działań leków. Prezes wyjaśnił to skalą bieżących obowiązków 
personelu medycznego i brakami kadrowymi Apteki Szpitalnej umożliwiającymi 
zaplanowanie i przeprowadzenie kolejnych szkoleń, natomiast przeprowadzenie 
szkolenia z zakresu NDL dopiero w 2019 r., wynikało z decyzji o podjęciu starań  
o uzyskanie certyfikatu akredytacyjnego i było możliwe dopiero po dokonaniu 
zmiany na stanowisku Kierownika Apteki, która je zaplanowała, przygotowała  
i zrealizowała. 

(akta kontroli str. 48, 140-147, 160-161) 

W ocenie NIK ujawnione w trakcie kontroli przypadki niepożądanego działania 
produktów leczniczych, które nie zostały zidentyfikowane i zgłoszone do Urzędu,  
co zostało omówione w pkt 2.2 niniejszego wystąpienia, jednoznacznie wskazują  
na potrzebę objęcia szkoleniem podnoszącym kwalifikacje zawodowe w zakresie 
bezpieczeństwa farmakoterapii jak największej liczby pracowników wykonujących 
zawód medyczny w tym także osób z personelu pielęgniarskiego oraz ratowników 
medycznych.   

1.5. W Szpitalu od 25 lipca 2019 r., wdrożono system kontroli i nadzoru  
nad monitorowaniem niepożądanych działań leków poprzez comiesięczną ocenę 
prowadzenia dokumentacji medycznej pacjentów17 dokonywaną wzajemnie przez 
kierowników oddziałów szpitalnych. Do końca 2019 r. oceniono w ten sposób  
dokumentację 40 pacjentów i w wyniku tej oceny w jednym przypadku stwierdzono, 
a następnie zgłoszono do Urzędu wystąpienie niepożądanego działania produktu 
leczniczego.  

Prezes wyjaśnił, że, w latach 2017-2018 organizacja Szpitala nie była w tym 
zakresie oparta na standardach akredytacyjnych. Priorytetem było wówczas  
dla Szpitala prowadzenie działań remontowych dostosowujących placówkę  
do wypełnienia wymogów wynikających z obowiązujących przepisów prawa dla tego 
rodzaju obiektów. Co do monitorowania NDL, to jak przyznał Prezes, Szpital polegał 
na doświadczeniu i merytorycznej wiedzy personelu medycznego, który – jego 
zdaniem - był świadomy obowiązku zgłaszania NDL. 

 (akta kontroli str. 68-70, 84-85, 123-130, 187-191) 

1.6. Szpital nie współpracował z podmiotami zewnętrznymi zajmującymi się 
problematyką NDL, gdyż Kierownictwo Szpitala polegało na doświadczeniu, 
merytorycznej wiedzy personelu medycznego.   

(akta kontroli str. 159-161) 

1.7. W celu zwiększenia zgłaszalności NDL w Szpitalu podejmowano od 2019 r. 
działania, które dotyczyły wyłącznie funkcjonowania KT oraz wprowadzenia 
wewnętrznych uregulowań odnoszących się do NDL. Prezes oraz Dyrektor  
ds. Lecznictwa wskazali na brak czasu i przeciążenie pracą jako główną przyczynę 
ograniczonej zgłaszalności NDL przez personel medyczny. Szpital podejmował 
działania w zakresie ułatwienia dostępu do formularza zgłoszeniowego  
oraz scedowania na Kierownika Apteki obowiązku wysyłania wypełnionych zgłoszeń 
do Urzędu. Prezes i Dyrektor ds. Lecznictwa poinformowali o zamiarze modyfikacji 
treści Karty Informacyjnej Pacjenta poprzez umieszczenie w nim zapisu  
o możliwości zgłaszania NDL przez nich, ich przedstawicieli ustawowych  
lub opiekunów prawnych. 

 (akta kontroli str. 83-86, 118-123, 182-185) 

                                                      
17 2-3 losowo wybrane historie choroby hospitalizowanego pacjenta 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Przyjęte w Szpitalu rozwiązania organizacyjne nie zapewniały: 
a) prawidłowej realizacji zadań związanych z monitorowaniem NDL, gdyż określone 
w poszczególnych wydaniach Procedury dot. niepożądanego działania leków  
do 23 kwietnia 2019 r. nakładały obowiązek ich zgłaszania jedynie przez lekarzy, 
z pominięciem pozostałych osób wykonujących zawody medyczne, a we wszystkich 
wydaniach ww. Procedury dokonano zdefiniowania NDL w sposób niezgodny 
z brzmieniem określonym w Prawie farmaceutycznym 

b) skutecznego nadzoru nad monitorowaniem niepożądanych działań leków, gdyż 
odpowiednie procedury zostały wprowadzone dopiero w lipcu 2019 r.  

(akta kontroli str. 68-70, 87-139, 149, 159-176, 187-191) 

2. Nie zapewniono osobom wykonującym zawody medyczne szkoleń, które 
dotyczyłyby problematyki zgłaszania niepożądanych działań leków, co mogłoby 
wpłynąć na skuteczną i efektywną realizację obowiązków w zakresie monitorowania 
i zgłaszania NDL.  

 (akta kontroli str. 48, 140-147, 160-161) 

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. Również krąg osób 
wykonujących zawody medyczne, którym w wewnętrznych regulacjach, przyznano 
prawo zgłaszania niepożądanych działań leków został ograniczony jedynie  
do lekarzy, z pominięciem pozostałych osób, które na podstawie przepisów 
szczególnych były zobowiązane do zgłaszania NDL. W Szpitalu nie podejmowano 
również działań mających zapewnić przeszkolenie jak najszerszego kręgu osób 
wykonujących zawody medyczne w zakresie monitorowania i zgłaszania NDL. 
Jakkolwiek Szpital wprowadził 25 lipca 2019 r. rozwiązania organizacyjne dotyczące 
nadzoru nad monitorowaniem NDL oraz dokonał  23 kwietnia 2019 r. zmiany 
procedury wewnętrznej rozszerzającej obowiązek zgłaszania NDL na wszystkich 
pracowników wykonujących zawody medyczne to jednak skala ujawnionych w toku 
kontroli nieprawidłowości nie mogła wpłynąć na ocenę cząstkową tego obszaru.   

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

2.1. Liczba osób hospitalizowanych w Szpitalu w okresie objętym kontrolą wyniosła 
łącznie 51 492 pacjentów, z czego: w 2017 r. – 18 474, w 2018 r. – 18 146,  
a w 2019 r. – 14 872.  

W Szpitalu w 2019 r. lekarze zidentyfikowali wystąpienie indywidualnych 
przypadków NDL u dziewięciu pacjentów, tj. u 0,06% ogółu wszystkich pacjentów 
hospitalizowanych w tym roku, pięć (55%) z nich zakwalifikowano jako ciężkie. 
Opisy przypadków zostały przekazane do Apteki Szpitalnej, i przekazane następnie 
przez Kierownika Apteki do Urzędu. W Aptece Szpitala znajdowały się kopie 
zgłoszeń, które były w niej kolejno numerowane. Wszystkie zgłoszenia były 
kompletne i nie wymagały uzupełnienia. W roku 2017 i 2018 nie zidentyfikowano 
żadnego NDL. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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W przypadku ośmiu NDL ich identyfikacji dokonano w trakcie hospitalizacji pacjenta, 
a w jednym przypadku NDL stanowił on powód przyjęcia do Szpitala. 

Wszystkie zgłoszenia pochodziły od lekarzy i dotyczyły takich produktów leczniczych 
jak: antybiotyki, leków rozszerzających naczynia wieńcowe, leków o działaniu 
moczopędnym i obniżającym ciśnienie tętnicze, radiologicznego środka 
kontrastowego, leków o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym  
i spazmolitycznym, leku hemostatycznego oraz leku wykazującego silne działanie 
przeciwdrgawkowe, uspokajające, przeciwlękowe, nasenne i rozluźniające mięśnie, 
pochodnej benzodiazepiny, leków stosowanych przy miastenii oraz leku 
zmniejszającego stężenie lipidów we krwi i leku przeciwzakrzepowego. 

NDL, będące przedmiotem opisanych wyżej zgłoszeń, w sześciu przypadkach  
nie skutkowały trwałymi następstwami zdrowotnymi, a w trzech przypadkach 
wystąpił zgon pacjenta.  

Czas hospitalizacji w związku z wystąpieniem niepożądanego działania leków  
w przypadku dwóch, będących przedmiotem zgłoszeń nr 7/2019 i 8/2019, wydłużył 
się w stosunku do planowanego odpowiednio o jeden i o pięć dni. 

Ww. przypadki nie zostały zakwalifikowane jako ciężkie pomimo, że zgodnie  
z art. 2 ust. 3d Prawa farmaceutycznego ciężkim niepożądanym działaniem 
produktu leczniczego jest działanie, które bez względu na zastosowaną dawkę 
produktu leczniczego powoduje m.in. konieczność przedłużenia hospitalizacji.  
Z wyjaśnień Dyrektora ds. Lecznictwa wynikało, że brak odpowiedniej kwalifikacji 
NDL wynikał z oceny lekarza zgłaszającego. Dyrektor jednocześnie zapowiedział 
przypomnienie personelowi medycznego na kolejnym posiedzeniu KT ustawowej 
definicji NDL typu ciężkiego. 

Szpital w ww. okresie czasu nie otrzymał żadnych kopii zgłoszeń NDL od pacjentów, 
ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych przy czym w dwóch 
przypadkach18 pacjent poinformował o podejrzeniu wystąpienia NDL i zgłoszenie 
zostało przekazane do Urzędu.   
W okresie objętym kontrolą w Szpitalu nie odnotowano przypadków wystąpienia 
niepożądanego odczynu poszczepiennego (dalej: NOP). 

 (akta kontroli str. 39-47, 49-67, 71-73, 82-86, 182-185, 187-191) 

2.2. W okresie objętym kontrolą w Szpitalu odnotowano przyjęcie 14 pacjentów,  
u których rozpoznano schorzenia mogące wskazywać na wystąpienie NDL.  

W sześciu przypadkach zapisy w dokumentacji medycznej pacjenta wskazują  
na wystąpienie niepożądanych działań leków, które nie zostały zaewidencjonowane 
i zgłoszone Prezesowi Urzędu lub podmiotowi odpowiedzialnemu. W przypadku 
czterech pacjentów, u których odnotowano w dokumentacji niekorzystne reakcje 
polekowe, nastąpił powrót do zdrowia bez trwałych następstw, a dwoje zostało 
skierowanych do dalszego leczenia w trybie ambulatoryjnym. U ww. pacjentów 
wystąpiły niekorzystne reakcje po przyjęciu leku przeciw psychotycznego, 
przeciwpadaczkowego, leku nasennego i uspokajającego z grupy imidazopirydyn, 
immunosupresyjnego oraz po podaniu antybiotyku zawierającego amoksycylinę,  
a także antybiotyku zawierającego cefuroksymę. 

(akta kontroli str. 44-47, 74-75) 

Na podstawie analizy treści kart choroby 50 innych hospitalizowanych pacjentów 
ujawniono w toku kontroli NIK, że w dokumentacji medycznej 22 z nich 
zaprezentowano dane wskazujące na możliwość wystąpienia niekorzystnej reakcji 

                                                      
18 Zgłoszenie nr 6/2019 i 7/2019. 
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polekowej. W przypadku tych pacjentów wystąpiło NDL19, które nie zostało 
zaewidencjonowane zgodnie z obowiązującą w Szpitalu Procedurą i zgłoszone 
Prezesowi Urzędu lub podmiotowi odpowiedzialnemu, i tak:  

(1) w przypadku siedmiu pacjentów20 powód hospitalizacji lub rehospitalizacji 
stanowiły objawy wskazujące na wystąpienie NDL z uwagi na to, że: 
a) w czterech przypadkach doszło do krwawienia wewnętrznego wynikłego 
prawdopodobnie z przyjmowania leków przeciwzakrzepowych, a w jednym 
związanego z przyjmowaniem antybiotyku, 
b) u jednego pacjenta wystąpiło osłabienie i zaburzenia świadomości będące 
najprawdopodobniej wynikiem przyjęcia dodatkowej dawki leków 
przeciwcukrzycowych,  
c) u jednego pacjenta wystąpiły wybroczyny podskórne w związku z przyjmowaniem 
glikokortykosteroidu. 

(2) w przypadku siedmiu pacjentów wystąpił spadek ciśnienia (niedociśnienie)  
do min. poziomu 80/35 po podaniu do zabiegu operacyjnego znieczulenia, z czego 
sześć dotyczyło znieczulenia podpajęczynkowego (syntetycznego amidowego 
środek znieczulenia miejscowego), a jeden znieczulenia ogólnego po podaniu  
m.in. anestetyku wziewnego (chlorowcowany węglowodór).  

(3) w przypadku pięciu pacjentów21, w dokumentacji medycznej znajdowały się 
zapisy, iż w trakcie hospitalizacji stwierdzono niekorzystną reakcję na leki,  
która manifestowała się: 
a) reakcją alergiczną w postaci ciężkiej narastającej duszności na metamizol sodu  
o działaniu przeciwbólowym, przeciwgorączkowym i spazmolitycznym22, 
b) reakcją alergiczną na antybiotyk beta-laktamowy z grupy cefalosporyn, 
c) niewydolnością wątroby po zastosowaniu antybiotyku z grupy tetracyklin,  
d) bradykardią po zastosowaniu leku przeciwarytmicznego, 
e) hipokalemią związaną z przyjmowaniem leku na nadciśnienie. 

(4) u trzech pacjentów23 wystąpiło niekorzystane i niezamierzone działanie leku 
polegające na braku osiągnięcia efektu terapeutycznego produktu leczniczego. 
W tych przypadkach zmieniony został schemat leczenia poprzez zmodyfikowanie 
prowadzonej antybiotykoterapii. 

W historiach chorób wszystkich ww. pacjentów podano nazwy leków przez nich 
zażytych. Dokumentacja zawierała również pozostałe informacje niezbędne  
do wysłania zgłoszenia takie jak: inicjały, płeć oraz wiek pacjenta, które stosownie 
do art. 36e ust. 1 Prawa farmaceutycznego powinny się znajdować w zgłoszeniu. 

W ww. przypadkach osoby wykonujące zawody medyczny, które świadczyły usługi 
zdrowotne w Szpitalu, nie dokonały zgłoszeń NDL bezpośrednio do Prezesa Urzędu 
lub podmiotów odpowiedzialnych za wprowadzenie produktów leczniczych  
do obrotu, co stanowiło naruszenie art. 36d Prawa farmaceutycznego,  

                                                      
19 Dla 17 NDL zakończyły się wypisaniem ich w stanie dobrym do domu, dwoje pacjentów przeniesiono do 

innego szpitala specjalistycznego/klinicznego, kolejnych dwoje zmarło a jeden został skierowany do dalszego 
leczenie w trybie ambulatoryjnym 

20 G45.9 - krwawienie z przewodu pokarmowego, E11.8 - cukrzyca insulinoniezależna, N17.9 - ostra 
niewydolność nerek, A04.7 - zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Clostridium difficile, N12.0 – 
cewkowo-śródmiąższowe zapalenie nerek, K29.6 - inne zapalenie żołądka, D46.9 - zespół mielodysplastyczny 
wraz z K.29.6 - zapalenie żołądka 

21 K85.0 - ciężkie żółciopochodne zapalenie trzustki, J18.9 - nieokreślone zapalenie płuc, A41.9 – posocznica, 
I48.0 - migotanie i trzepotanie przedsionków, K29.5 - przewlekłe zapalenie żołądka 

22 Pacjent zmarł 
23 H66.0 - zapalenie ucha środkowego z perforacją błony bębenkowej, N10.0 - ostre odmiedniczkowe zapalenie 

nerek, I26.9 - zator płucny. 
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w zw. z art. 36b pkt 1 ww. ustawy. Zaznaczyć należy, że zgodnie z art. 2 pkt 3d 
Prawa farmaceutycznego NDL, które wystąpiły u pacjentów przyjętych do Szpitala, 
powinny zostać zakwalifikowane jako ciężkie. 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 dentysty24, 

 farmaceuty – zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach 
aptekarskich25 Udział w monitorowaniu działań niepożądanych leków jest usługą 
farmaceutyczną realizowaną przez aptekę szpitalną (art. 86 ust. 3 pkt 7 Prawa 
farmaceutycznego), a do kierowników aptek szpitalnych należy, zgodnie  
z art. 88 ust. 5 pkt 3 ww. 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 położnej26,  

 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 Medycznym27. 

Dyrektor ds. Lecznictwa wyjaśnił, że brak zgłoszeń do Urzędu ujawnionych 
przypadków NDL wynikał z niedoborów kadrowych Szpitala oraz dużego obciążenia 
pracą osób wykonujących zawód medyczny. Biorąc pod uwagę znaczenie 
monitorowania zdarzeń niepożądanych wynikającego ze stosowanej farmakoterapii 
Dyrektor zadeklarował, że problem zostanie poruszony na kolejnym zebraniu Rady 
Ordynatorów, a informacja o obowiązku ewidencjonowania i zgłaszania NDL 
ponownie przekazana personelowi medycznemu Szpitala. Powyższe zagadnienie 
ma być, także jednym z tematów szkoleń wewnętrznych pracowników medycznych.   

 (akta kontroli str. 76-81, 180-181, 186) 

Niepodjęcie przez osoby wykonujące zawód medyczny działań zmierzających  
do zgłoszenia ww. niepożądanych działań leków uniemożliwiało ich monitorowanie 
przez KT, ponieważ Kierownik Apteki i pozostali członkowie Komitetu 
Terapeutycznego nie posiadali wiedzy o wystąpieniu niepożądanej reakcji polekowej 
u tych pacjentów. Ponadto w kontrolowanym okresie nie analizowano w Szpitalu, 
pod kątem konieczności przekazania zgłoszeń NDL, danych o rozpoznaniach 
wskazujących na możliwość wystąpienia niekorzystnej reakcji polekowej. 

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

(akta kontroli str. 82) 

2.3. Zgłoszenia NDL, które lekarze przekazali w 2019 r. do Apteki Szpitalnej, zostały 
wysłane28 do Prezesa Urzędu przez Kierownik Apteki Szpitalnej za pomocą poczty 
elektronicznej lub fax-u. Ośmiu zgłoszeń dokonano na formularzu zamieszczonym 

                                                      
24 Dz. U. z 2019 r. poz. 537, ze zm. 
25 Dz.U. z 2019 r. poz. 1419. 
26 Dz.U. z 2019 r. poz. 576, ze zm. 
27 Dz.U. z 2019 r. poz. 993, ze zm. 
28 Zgłoszenia zostały przekazane w okresie od 18 marca 2019 r. do 23 grudnia 2019 r. 
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na stronie internetowej Urzędu29, a jednego30 na innym formularzu, który zawierał 
wszystkie elementy, o których mowa w art. 36e Prawa farmaceutycznego.   

(akta kontroli str. 49-67) 

2.4. Spośród dziewięciu przypadków NDL, które zostały zidentyfikowane w Szpitalu, 
pięć zostało zakwalifikowanych jako ciężkie, w związku z powyższym, zgodnie  
z art. 36f Prawa farmaceutycznego, termin ich zgłoszenia wynosił 15 dni od daty  
ich wystąpienia. Cztery z tych przypadków zostały przekazane do Urzędu  
w ww. określonym terminie (od 11 do 13 dni od powzięcia informacji o ich 
wystąpieniu), natomiast jeden przypadek31, do którego doszło na Oddziale 
Anestezjologii i Intensywnej Terapii, został przekazany przez Kierownik Apteki  
do Urzędu po 38 dniach od daty wystąpienia. 

Pozostałe cztery przypadki, które nie zostały zakwalifikowane jako ciężkie, zostały 
przekazane do Urzędu w terminie od dwóch do 18 dni od dnia powzięcia informacji 
o ich wystąpieniu. W ośmiu przypadkach zgłoszenia przekazano do Urzędu w ciągu 
24h od ich przekazania do Apteki Szpitalnej, a w jednym przypadku po dziewięciu 
dniach. Przekazanie formularza zgłoszenia NDL do Apteki odbywało się  
za pośrednictwem sekretariatu Szpitala. 

(akta kontroli str. 39-43, 49-67) 

Kierownik Apteki, będąca osobą odpowiedzialną za przekazywanie zgłoszeń  
do Urzędu, podała, że zgłoszenie nr 2/2019 zostało przekazane do Urzędu w dniu 
jego dostarczenia do Apteki. Kierownik Apteki zwróciła uwagę na brak jej wpływu  
na terminowość wypełnienia formularza zgłoszenia NDL i jego przekazania  
do Apteki przez osobę wykonującą zawód medyczny od momentu powzięcia 
informacji o wystąpieniu NDL. Natomiast ordynator oddziału wyjaśnił przedłużenie 
koniecznością przeprowadzenia badania sekcyjnego z badaniem 
histopatologicznym pacjenta i koniecznością komisyjnej analizy przyczyny zgonu. 

(akta kontroli str. 51-52, 63-64, 67, 177-179, 187-191) 

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. 

2.5. W okresie objętym kontrolą osoby wykonujące zawód medyczny w Szpitalu  
nie otrzymały żadnych zgłoszeń przekazywanych przez pacjentów,  
ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych o przypadkach 
wystąpienia NDL. 

(akta kontroli str. 184).  

2.6. Zagadnienie dotyczące przeprowadzenia analiz występowania NDL w ramach 
systemu monitorowania takich przypadków zostało szerzej omówione w pkt 1.5 i 1.7 
niniejszego wystąpienia.    
2.7. Szpital nie monitorował kosztów leczenia pacjentów, u których wystąpiło NDL. 
Koszt leczenia pacjentów w związku z dziewięciu przypadków NDL zgłoszonych  

                                                      
29 http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/monitorowanie-bezpiecze%C5%84stwa-

lek%C3%B3w/zg%C5%82o%C5%9B-dzia%C5%82anie-niepo%C5%BC%C4%85dane-0  
30 6/2019 
31 w wyniku którego doszło do zgonu pacjenta 

http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/monitorowanie-bezpiecze%C5%84stwa-lek%C3%B3w/zg%C5%82o%C5%9B-dzia%C5%82anie-niepo%C5%BC%C4%85dane-0
http://www.urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/monitorowanie-bezpiecze%C5%84stwa-lek%C3%B3w/zg%C5%82o%C5%9B-dzia%C5%82anie-niepo%C5%BC%C4%85dane-0
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do Urzędu był marginalny i możliwy do ustalenia tylko dla pacjentów, u których 
wystąpiły NDL będące przedmiotem siedmiu zgłoszeń32 i nie przekroczył 15 zł. 
Wysokość środków otrzymanych z Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację 
świadczeń związanych z leczeniem schorzeń polekowych u 14 pacjentów33  
wyniosła w badanym okresie 12.250,01 zł.   

(akta kontroli str. 39-47, 182-185, 187-191) 
 

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

1. Nie zapewniono rzetelnego identyfikowania niekorzystnych reakcji polekowych,  
a w związku z powyższym nie dokonano ich zaewidencjonowania. 

(akta kontroli str. 76-81, 180-181, 186) 

2. Nie zapewniono przekazania do Urzędu lub podmiotu odpowiedzialnego przez 
osoby wykonujące zawody medyczne, które realizowały świadczenia zdrowotne w 
Szpitalu, 28 zgłoszeń o niepożądanym działaniu leku, do czego osoby te były 
zobowiązane na podstawie art. 36d Prawa farmaceutycznego, w tym w 13 
przypadkach, wystąpienie niepożądanego działania leków stanowiło podstawę 
przyjęcia do szpitala i zgodnie z art. 2 pkt 3d ww. ustawy powinny one zostać 
zakwalifikowane jako ciężkie NDL. 

(akta kontroli str. 44-47, 74-75, 76-81, 180-181, 186) 

3. Spośród pięciu ciężkich NDL zidentyfikowanych w związku ze świadczeń usług 
zdrowotnych w Szpitalu, jeden został przekazany do Urzędu po upływie 38 dni  
od powzięcia informacji o jego wystąpieniu, a więc z naruszeniem terminu 
określonego w art. 36f Prawa farmaceutycznego.  

(akta kontroli str. 51-52, 63-64, 67, 177-179, 187-191) 

4. W przypadku dwóch niepożądanych działań leków zidentyfikowanych w związku 
ze świadczeń usług zdrowotnych w Szpitalu, nie zakwalifikowano ich jako ciężkich 
NDL, chociaż spowodowały one wydłużenie hospitalizacji, a więc wystąpiły 
przesłanki określone w art. 2 pkt 3d ustawy Prawo farmaceutyczne, które 
wskazywały na konieczność takiej kwalifikacji.  

(akta kontroli str. 39-47, 182-185, 187-191) 

NIK negatywnie ocenia niepodejmowanie przez Szpital skutecznych działań  
w zakresie monitorowania występowania NDL i ich zgłaszania. Obowiązujące 
przepisy oraz procedury wewnętrzne dotyczące raportowania NDL nie były w pełni 
przestrzegane. Nie zapewniono rzetelnego monitorowania występowania 
niekorzystnych działań leków oraz prawidłowej realizacji ustawowego obowiązku 
zgłaszania NDL, w tym przestrzegania terminów przekazywania zgłoszeń. Działania 
organizacyjne i informacyjno-edukacyjne podjęte w kontrolowanej jednostce 
spowodowały, że w 2019 r. zostały zidentyfikowane i przekazane do Urzędu 
zgłoszenia o wystąpieniu niepożądanych działań leków u dziewięciu pacjentów 
(0,06% ogółu hospitalizowanych w 2019 r.). Zaznaczyć należy, że zarówno w roku 
2017, jak i 2018 nie zostało zidentyfikowane i przekazane żadne zgłoszenie. 
Zaznaczyć należy jednak, że skala ujawnionych w toku kontroli przypadków NDL, 
które nie zostały zgłoszone (28 przypadków – 44% badanych) wskazuje 
jednoznacznie, że wprowadzona przez Szpital procedura nie jest realizowana w tym 

                                                      
32 Dla dwóch Szpital nie był wstanie oszacować wielkości kosztów. 
33 E16.0, G72.0, T88.6 i T88.7   

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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zakresie przez osoby wykonujące zawody medyczne. Obowiązki nałożone  
ww. procedurą były w pełni realizowane jedynie przez Aptekę Szpitalną.  

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

1) określenie w obowiązującej w Szpitalu Procedurze definicji NDL, zgodnie  
z brzmieniem wskazanym w Prawie farmaceutycznym; 

2) poszerzenie działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do osób 
wykonujących zawody medyczne, obejmujących zagadnienia monitorowania 
NDL i zgłaszania wynikające z obowiązujących przepisów i regulacji 
wewnętrznych; 

3) zapewnienie skutecznego nadzoru nad: 
a) identyfikowaniem i klasyfikowaniem niekorzystnych reakcji polekowych  
u pacjentów przez osoby wykonujące zawód medyczny; 
b) terminowym zgłaszaniem NDL do uprawnionych podmiotów. 

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 Poznaniu. 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 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

Poznań,              kwietnia 2020 r. 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Poznaniu 

 

Kontroler 

Tomasz Otworowski 

specjalista kontroli państwowej 
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Dyrektor 
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