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I. Dane identyfikacyjne 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gryficach, 
ul. Niechorska 27, 72-300 Gryfice1. 

 

Piotr Sołtysiński, Dyrektor, od 1 sierpnia 2014 r.  

 

1. Organizacja wykonywania zadań monitorowania niepożądanych działań leków. 

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

 

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

 

Artykuł 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2. 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie. 
 

 

Marzanna Wierzbicka, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/210/2019 z 11 grudnia 2019 r. 

(akta kontroli str.1-2, 5) 

II. Ocena ogólna kontrolowanej działalności3 
Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia wdrożenie w Szpitalu systemu 
zapobiegania podania pacjentowi podczas hospitalizacji leku, który wcześniej 
wywołał u niego niepożądane reakcje oraz podejmowanie działań o charakterze 
informacyjno-edukacyjnym dotyczących monitorowania i zgłaszania niepożądanego 
działania leków4. W kontrolowanym okresie pięciokrotnie wzrosła liczba przypadków 
NDL zgłaszanych rocznie do regionalnego ośrodka monitorowania, a zgłaszalność 
zwiększyła się z 14,3% w 2017 r. do 81% w 2019 r. Przyjęte w Szpitalu rozwiązania 
organizacyjne, procedury wewnętrzne oraz sposób ich realizacji nie zapewniały 
jednak prawidłowego monitorowania NDL stanowiących przyczynę hospitalizacji 
oraz chorób polekowych, a także występujących podczas hospitalizacji. 
W kontrolowanym okresie zaniechano realizacji obowiązku przekazywania zgłoszeń 
NDL Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych5 lub podmiotom odpowiedzialnym, które uzyskały 
pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych6. O nieskuteczności 

                                                      
1 Dalej: SPZZOZ lub Szpital. Zgodnie z § 1 ust. 1, 5 i 6 statutu nadanego uchwałą nr XXVIII/435/17 Sejmiku 
Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 21 listopada 2017 r. (Dz. Urz. Województwa 
Zachodniopomorskiego poz. 5280, ze zm.) podmiot leczniczy niebędący przedsiębiorcą, działający w formie 
publicznego zakładu opieki zdrowotnej. Podmiotem tworzącym Szpital jest Województwo Zachodniopomorskie, 
a nadzór nad jego działalnością sprawuje Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego (wcześniej statut 
nadany uchwałą nr 1349/12 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 14 sierpnia 2012 r. ze zm.). 

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

opisowej. 

4 Dalej: NDL. 

5 Dalej: URPL. 

6 Dalej: podmioty/podmiot odpowiedzialny. 
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przyjętych rozwiązań świadczy także skala ujawnionych przez NIK NDL 
(4% analizowanych przypadków) niezgłoszonych przez lekarzy farmaceucie 
klinicznemu, jak również udział NDL zidentyfikowanych w Szpitalu, których zgłoszeń 
farmaceuta nie przekazał do regionalnego ośrodka monitorowania (48,2% 
zgłoszonych farmaceucie). Zgłoszenia NDL zawierały dane wymagane przepisami 
art. 36e ust. 1 z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne7, ale sporządzane 
były na druku niezgodnym ze wzorem ustalonym w zarządzeniu nr 4/2015 z dnia 
19 stycznia 2015 r. w sprawie monitorowania działań niepożądanych leków 
i produktów medycznych8. Ponadto, przy dokonywaniu zgłoszeń nie kwalifikowano 
ciężkich NDL, zgodne z definicją określoną w art. 2 pkt 3d tej ustawy. Nie 
zachowano także należytej staranności i rzetelności przy prowadzeniu dokumentacji 
medycznej oraz realizacji innych obowiązków wynikających z zarządzenia w sprawie 
monitorowania NDL. Posiedzenia Zespołu ds. Farmakoterapii i Komitetu 
Terapeutycznego, odpowiedzialnych m.in. za monitorowanie bezpieczeństwa 
farmakoterapii, nie odbywały się z wymaganą częstotliwością.  
Stwierdzone podczas kontroli NIK nieprawidłowości wskazują na brak skuteczności 
działań nadzorczych nad realizacją w Szpitalu przez osoby wykonujące zawód 
medyczny zadań związanych z monitorowaniem niepożądanych działań leków, 
wynikających z obowiązujących przepisów, receptariusza szpitalnego i zarządzenia 
w sprawie monitorowania NDL oraz potrzebę ich wzmocnienia. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja wykonywania zadań monitorowania 
niepożądanych działań leków 

1.1. W Szpitalu wprowadzono rozwiązania organizacyjne oraz procedury 
wewnętrzne mające na celu monitorowanie, analizę i zgłaszanie NDL.  

W regulaminie organizacyjnym Szpitala10 zadania związane z udziałem 
w monitorowaniu NDL powierzono do realizacji aptece szpitalnej. Wśród zadań 
apteki wskazano ponadto m.in. uczestnictwo w pracach Komitetu 
Terapeutycznego11, uczestniczenie w pracach Komitetu ds. antybiotykoterapii oraz 
udział w racjonalizacji farmakoterapii. Zadaniem kierownika apteki szpitalnej 
określonym w regulaminie organizacyjnym oraz w zakresie czynności było m.in. 
przekazywanie Prezesowi URPL informacji o niepożądanym działaniu produktu 
leczniczego. W aptece szpitalnej zatrudniony był farmaceuta kliniczny. Do jego 
obowiązków należała m.in. współpraca z lekarzami kierującymi oddziałami 
i lekarzami w leczeniu pacjentów, dostarczanie lekarzom pełnej informacji o leku, 
lekach generycznych, interakcjach i działaniach ubocznych leków, a także 

                                                      
7 Dz.U. z 2019 r. poz. 499, ze zm.; dalej: ustawa Prawo farmaceutyczne.  

8 Dalej: zarządzenie w sprawie monitorowania NDL, aktualizujące zarządzenie nr 36/2013 z dnia 18 czerwca 
2013 r. w tej samej sprawie. 

9 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. 

10 Uchwała nr 4 (389)/2013 z dnia 28 stycznia 2013 r. Rady Społecznej SPZZOZ w sprawie zaopiniowania 
Regulaminu Organizacyjnego SPZZOZ w Gryficach, ze zmianami jego treści wprowadzonymi przez Dyrektora 
Szpitala, któremu powierzono wykonanie uchwały. 

11 Celem opracowania, aktualizowania i konsekwentnego stosowania receptariusza szpitalnego, zawierającego 
wykaz środków medycznych preferowanych do stosowania w Szpitalu. 
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proponowanie rozwiązań w problemach dotyczących wyboru leków 
z  uwzględnieniem kosztów i skuteczności leczenia12. 

(akta kontroli str. 4, 96, 98-106, 118-136) 

Dyrektor Szpitala powołał Zespół ds. Farmakoterapii13, Komitet Terapeutyczny14 
oraz Komitet Jakości15. Kierownik apteki była członkiem oraz zastępcą 
przewodniczącego Komitetu Terapeutycznego, a także członkiem Komitetu Jakości 
i Zespołu ds. Farmakoterapii. Farmaceuta kliniczny był przewodniczącym Zespołu 
ds. Farmakoterapii oraz członkiem Komitetu Terapeutycznego i Komitetu Jakości. 

(akta kontroli str. 59-82) 

Dyrektor Szpitala zarządzeniem w sprawie monitorowania NDL, wprowadził zasady 
monitorowania działań niepożądanych leków i produktów medycznych w oddziałach 
Szpitala, mające na celu ograniczenie skutków NDL. Według tego zarządzenia, 
podczas przyjęcia do Szpitala pacjenci otrzymywać mieli druk ankiety wstępnej. Jej 
celem było uzyskanie informacji, czy u pacjenta wystąpiło wcześniej NDL. 
Niezależnie od udzielonych odpowiedzi ankieta wstępna miała być dołączona 
do historii choroby pacjenta. W razie pozytywnej odpowiedzi pacjenta w ankiecie, 
a także w przypadku wystąpienia NDL w czasie hospitalizacji, lekarze prowadzący 
pacjentów zobowiązani byli do wypełnienia ankiety końcowej16 przy przyjęciu, 
wypisie pacjenta lub wystąpieniu zdarzenia. Lekarze i pielęgniarki, którzy zauważyli 
niepożądane działanie leku zostali zobowiązani do zgłoszenia tego faktu 
farmaceucie klinicznemu i wypełnienia ankiety końcowej (§ 3). Ankiety końcowe 
wypełniane były przez lekarzy w używanym w Szpitalu systemie ESKULAP. Według 
§ 1 ust. 4 ww. zarządzenia, ankiety te miały być także dołączane do dokumentacji 
medycznej pacjenta, a pacjent poinformowany o problemach z farmakoterapią17. 
Przepisami § 1 ust. 5 tego zarządzenia zobowiązano lekarzy prowadzących 
do sprawdzenia, czy w dokumentacji pacjenta znajdują się ankieta wstępna i ankieta 
końcowa oraz do uzupełnienia dokumentacji medycznej o właściwą ankietę przed 
przyjęciem i w trakcie pobytu pacjenta w Szpitalu. W myśl § 2 zarządzenia 
w sprawie monitorowania NDL, farmaceuta kliniczny zobowiązany był do weryfikacji 
informacji gromadzonych w ankietach, skontaktowania się z lekarzem prowadzącym 
pacjenta i podjęcia działań mających na celu identyfikację leku, który wywołał 
działanie niepożądane oraz zaproponowania stosowania bezpiecznej terapii.  
W § 4 zarządzenia wskazano, że farmaceuta kliniczny i lekarz prowadzący wspólnie 
analizują zgłoszenie i w razie uzasadnionego podejrzenia wystąpienia NDL 

                                                      
12 W zakresach czynności pozostałych pracowników apteki nie wyszczególniono zadań związanych 
z monitorowaniem NDL, wskazano natomiast, że obowiązkiem pracowników jest realizowanie zarządzeń 
kierownika nieujętych w zakresach czynności lub wykonywanie innych czynności na polecenie kierownika, 
mających związek z działalnością apteki, a także przestrzeganie zarządzeń dyrektora SPZZOZ. 

13 Zarządzeniami nr 5/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. oraz nr 38/2018 z dnia 28 lipca 2018 r. powierzając mu 
okresową ocenę stosowanej w Szpitalu terapii lekowej i preparatami krwiopochodnymi, poprzez ocenę losowo 
wybranej dokumentacji medycznej pod kątem stosowania leków, preparatów krwiopochodnych, częstości 
przypadków polipragmazji oraz kombinacji terapeutycznych obarczonych dużym ryzykiem niekorzystnych 
reakcji. 

14 Zarządzeniami nr 49/2009 z dnia 18 sierpnia 2009 r. ze zm. oraz 29/2018 z dnia 6 lipca 2018 r., którego 
zadaniem było m.in. redagowanie, modyfikacja i aktualizacja receptariusza szpitalnego pod kątem ekonomizacji 
postępowania terapeutycznego, a  w szczególności uaktualnianie standardów terapeutycznych. 

15 Zarządzeniami nr 13/2011 z dnia 15 lutego 2011 r. ze zm. oraz nr 14/2017 z dnia 21 marca 2017 r. ze zm., 
który odpowiedzialny był m.in. za stałe monitorowanie zapewnienia wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych 
oraz bezpieczeństwa pacjentów i personelu medycznego. W Szpitalu w ramach Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania nie wyodrębniono procedur i instrukcji dotyczących monitorowania NDL, gdyż zagadnienie 
to zostało uregulowane w zarządzeniu w sprawie monitorowania NDL oraz w receptariuszu szpitalnym. 

16 M.in. na podstawie wywiadu z pacjentem na temat NDL zadeklarowanego w ankiecie wstępnej.  

17 Lekarze prowadzący zobowiązani byli również do wpisania do dokumentacji medycznej wniosków 
wynikających z działań podjętych w ramach monitorowania NDL oraz poinformowania pacjenta o problemach 
z farmakoterapią jego choroby, a także o bezpiecznych dla niego lekach (§ 7 zarządzenia). 
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wypełniają „żółtą kartę”18. Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że za wysłanie zgłoszenia do 
ośrodka monitorującego NDL odpowiadał farmaceuta kliniczny. Zgodnie z § 5 ust. 1 
ww. zarządzenia, farmaceuta kliniczny po otrzymaniu informacji o wystąpieniu NDL, 
zobowiązany był do zwołania posiedzenia Zespołu ds. Monitorowania Działań 
Niepożądanych Leków i Produktów Medycznych w celu oceny zgłoszenia. Zespół 
ten miał również okresowo analizować zgłoszenia, ankiety i wyniki badań pacjentów 
(§ 9). Po udokumentowaniu wystąpienia NDL, w systemie informatycznym Szpitala 
przyjęto oznaczanie pacjenta kodem alarmowym (kolorem czerwonym), widocznym 
dla personelu medycznego po każdym jego ponownym wprowadzeniu do systemu. 
W załącznikach do zarządzenia ustalono wzory ankiet (wstępnej i końcowej), 
instrukcję ich wypełniania w systemie informatycznym oraz wzór formularza 
zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego. Na awersie formularza 
zgłoszenia jako adresata podano Wydział Monitorowania Niepożądanych Działań 
Produktów Leczniczych URPL. 

(akta kontroli str.39-57, 146-147, 393-394) 

W systemie informatycznym Szpitala - ESKULAP farmaceuta kliniczny oprócz 
dostępu do modułu apteka, posiadał ograniczony dostęp do modułu ruch chorych. 
W module tym miał możliwość przeglądania ankiet lekowych wypełnionych przez 
lekarzy19 oraz generowania raportów o wypełnionych ankietach za wskazany 
okres20. System nie umożliwiał rozdziału na ankiety dotyczące NDL, które miały 
miejsce przed przyjęciem pacjenta do Szpitala oraz na te, które dotyczyły NDL 
stwierdzonego w trakcie hospitalizacji lub były przyczyną przyjęcia pacjenta do 
Szpitala. Podział w tym zakresie dokonywany był przez farmaceutę klinicznego 
w sporządzanych przez niego zestawieniach zgłoszonych NDL. Raporty 
generowane w systemie ESKULAP nie obejmowały NDL zidentyfikowanych 
w Zakładzie Diagnostyki Obrazowej Szpitala21 u pacjentów, którym udzielono 
świadczeń ambulatoryjnych. Nie były one również ujmowane w zestawieniach 
zgłoszonych NDL sporządzanych przez farmaceutę klinicznego na podstawie 
danych zaewidencjonowanych w systemie ESKULAP oraz rozmów z pacjentami 
i konsultacji z lekarzami. Dokumentacja dotycząca NDL, które wystąpiły po podaniu 
środka kontrastowego w ZDO przechowywana była przez farmaceutę klinicznego 
w aptece szpitalnej odrębnie. 

(akta kontroli str.39-57, 146-147, 393-394, 404-409) 

Zagadnienia dotyczące monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów 
leczniczych, w tym zgłoszenia podejrzenia działania niepożądanego produktu 
leczniczego ujęto również w receptariuszu szpitalnym, do którego załącznik 
stanowiło zarządzenie w sprawie monitorowania NDL. W receptariuszu wskazano, 
że w przypadku potwierdzenia się działania niepożądanego leku farmaceuta 
kliniczny podejmuje decyzję o wysłaniu informacji do Regionalnego Ośrodka 
Monitorującego Działania Niepożądane Leków w Szczecinie22 i do Wydziału 
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych URPL. 
W receptariuszu określono również zasady postępowania w przypadku wstrzymania 
lub wycofania z obrotu produktów leczniczych.  

(akta kontroli str.199-227) 

                                                      
18 Formularz zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego.  

19 W module ankiety możliwy był dostęp do listy pacjentów, dla których wypełniono ankiety końcowe zarówno 
przebywających aktualnie w Szpitalu, jak i do danych pacjentów już wypisanych ze Szpitala. W systemie 
dostępne były także informacje o lekarzu, który wypełnił ankietę, a w przypadku wypełnienia większej liczby 
ankiet, widoczne były wszystkie z nich. Możliwe było również wyświetlenie treści wypełnionej ankiety. 

20 Raport obejmował listę pacjentów, którzy zgłosili działania niepożądane, sporządzoną na podstawie ankiet 
lekowych. 

21 Dalej: ZDO. 

22 Działającego w ramach Katedry Farmakoterapii Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie, dalej: 
ROM. 
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W odpowiedzi na pytanie kto i na jakiej podstawie po wypełnieniu przez lekarza 
prowadzącego pacjenta w systemie informatycznym SPZZOZ ankiety końcowej dot. 
NDL decydował o sporządzeniu zgłoszenia niepożądanego działania produktu 
leczniczego (tzw. „żółtej karty”) i przekazaniu takiego zgłoszenia uprawnionym 
podmiotom farmaceuta kliniczny wyjaśnił, że to on podejmował decyzję o wysłaniu 
zgłoszenia w porozumieniu z lekarzem leczącym, a także zatrudnionym w Szpitalu 
profesorem alergologiem oraz zastępcą dyrektora ds. lecznictwa (którzy stanowili 
Zespół ds. Monitorowania Działań Niepożądanych Leków i Produktów Medycznych). 
(…) Jeżeli zgłoszenie dotyczyło niepożądanego działania leku podczas pobytu 
w szpitalu lub jest jeśli było przyczyną przyjęcia do szpitala, takie zgłoszenie jest 
wysyłane. Wyjątek stanowi sytuacja, gdy podczas weryfikacji i rozmowy z pacjentem 
okazuje się, że zgłaszane zdarzenie nie jest efektem działania leku. (…) Jeżeli 
ankieta końcowa dotyczy zdarzenia odległego w czasie – wtedy zgłoszenie nie jest 
wysyłane. Doświadczenie uczy, że nie można w pełni polegać na relacji pacjenta. 
Często pacjent mówiąc o reakcji alergicznej na antybiotyk, jednocześnie toleruje 
inne preparaty zawierające tę samą substancję. Mamy wtedy do czynienia ze 
zbieżnością zdarzeń w czasie, a nie ze związkiem przyczynowo-skutkowym 
i właśnie stwierdzenie dużego prawdopodobieństwa związku przyczynowo-
skutkowego jest podstawą do wysłania zgłoszenia. Farmaceuta kliniczny 
w wyjaśnieniach podał także, że w przypadku zgłoszeń z ZDO były one wysyłane 
bez analizy z uwagi na ich powtarzalny charakter. 

                                                                           (akta kontroli str. 583, 590) 

W regulacjach wewnętrznych Szpitala nie określono: 
1/ zasad przekazywania farmaceucie klinicznemu informacji o zauważonych NDL 
przez położne, ratowników medycznych oraz farmaceutów zatrudnionych 
w Szpitalu, którzy zobowiązani są do zgłaszania NDL na podstawie odpowiednio: 
art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej23, 
art. 11 ust. 9 pkt 2a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie 
Medycznym24 i art. 5b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich25; 
2/ zasad przekazywania farmaceucie klinicznemu informacji o NDL 
zidentyfikowanych po podaniu środka kontrastowego w ZDO; 
3/ terminów zgłaszania farmaceucie klinicznemu zauważonych przez personel 
u pacjentów niepożądanych reakcji polekowych oraz terminów przekazywania 
zgłoszeń NDL do Prezesa URPL lub podmiotu odpowiedzialnego; 
4/ zasad dokonywania uzupełnienia przekazanych zgłoszeń NDL w sytuacji, o której 
mowa w art. 36d ust. 3 ustawy Prawo farmaceutyczne; 
5/ zasad monitorowania i przekazywania pracownikom wykonującym zawód 
medyczny danych o wprowadzonych zmianach w informacji o leku, ostrzeżeniach 
na temat leków dla pracowników wykonujących zawód medyczny oraz informacji 
w tym zakresie podanych do publicznej wiadomości; 
6/ zasad postępowania przez osoby wykonujące w Szpitalu zawód medyczny po 
otrzymaniu zgłoszeń NDL przekazanych przez pacjentów, ich przedstawicieli 
ustawowych lub opiekunów faktycznych, w szczególności w trakcie hospitalizacji; 
7/ obowiązku przekazywania do apteki szpitalnej lub farmaceuty klinicznego 
informacji o niekorzystnych reakcjach polekowych stanowiących niepożądane 
odczyny poszczepienne26. 

(akta kontroli str. 39-57, 199-227) 
 

                                                      
23 Dz. U. z 2019 r. poz. 576, ze zm.; dalej: ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej. 

24 Dz. U. z 2019 r. poz. 993, ze zm.; dalej: ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 

25 Dz. U. z 2019 r. poz. 1419, dalej: ustawa o izbach aptekarskich.  

26 Dalej: NOP.  
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Farmaceuta kliniczny wyjaśnił: Wiemy, że zarządzenie wymaga nowelizacji, ale 
ponieważ system cały czas się rozwija i podlega modyfikacjom, dziś wydane nowe 
zarządzenie po niedługim czasie byłoby nieaktualne. Ze zmianą czekaliśmy 
na moment, gdy wprowadzimy alergologiczną weryfikację zgłoszeń i typowanie 
bezpiecznych leków dla pacjentów, u których stwierdzono reakcje polekowe.  

(akta kontroli str. 521-522) 

Dyrektor wyjaśnił: zarządzenie nr 4/2015 r. z dnia 19 stycznia 2015 r. wprowadziło 
zasady monitorowania działań niepożądanych leków w SPZZOZ. W praktyce 
okazało się, że wiele rozwiązań trzeba modyfikować lub uzupełnić. Nie zostało 
to uregulowane nowym zarządzeniem, z uwagi na ciągły rozwój programu 
monitorowania NDL, jednak niezależnie od treści zarządzenia 4/2015, farmaceuta 
kliniczny rozpoczął rejestrowanie i zgłaszanie NDL występujących również w  ZDO. 
Zarządzenie 4/2015 nie wymagało doprecyzowania zasad opisanych w Prawie 
farmaceutycznym. Głównym celem ww. zarządzenia jest ochrona pacjentów przed 
podaniem leku, który wcześniej wywołał u nich zdarzenie niepożądane. (…) 
Rozszerzenie obowiązku zgłaszania NDL na inny personel niż pielęgniarki i lekarze 
mógłby spowodować duplikowanie zgłoszeń. Pacjentem opiekują się lekarz 
i pielęgniarka, i to na nich powinien spoczywać obowiązek zgłoszenia. (…) Zgodnie 
z zarządzeniem za wysłanie zgłoszenia do ośrodka monitorującego NDL odpowiada 
farmaceuta kliniczny.  

(akta kontroli str. 39-57, 71-95, 146-147, 199-227, 519) 

Brak w przepisach wewnętrznych obowiązku przekazywania farmaceucie 
klinicznemu informacji o możliwym niepożądanym działaniu leku przez położne, 
ratowników medycznych i farmaceutów, nie zwalnia ich obowiązków zgłoszenia NDL 
do Prezesa URPL lub podmiotu odpowiedzialnego, określonych odpowiednio: w art. 
16 pkt 3 ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej, art. 11 ust. 9 pkt 2a ustawy 
o Państwowym Ratownictwie Medycznym oraz art. 5b ustawy o izbach aptekarskich. 
Zdaniem NIK, mechanizmy organizacyjne powinny gwarantować monitorowanie 
NDL w Szpitalu, poprzez wprowadzenie rozwiązań pozwalających 
na zidentyfikowanie osób, odpowiedzialnych za realizację przypisanych im 
obowiązków odnoszących się do monitorowania NDL oraz określających tryb 
postępowania w przypadku przypuszczenia lub stwierdzenia wystąpienia NDL, albo 
uzyskania informacji o NDL. 
W Szpitalu nie zostały wprowadzone odrębne procedury wewnętrzne dotyczące 
zgłaszania państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu podejrzewanych 
lub rozpoznanych NOP. W § 6 zarządzenia w sprawie monitorowania NDL 
wskazano, że nałożony na farmaceutę klinicznego obowiązek skontaktowania się 
z Regionalnym Ośrodkiem Monitorowania Katedry Farmakologii Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego i Zakładem Alergologii tej jednostki nie wyłącza 
uprawnień i obowiązków uregulowanych ustawą z dnia 5 grudnia 1996 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty27, a w szczególności art. 45a tej ustawy28. 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że zapis ten miał zapobiec sytuacji, gdy prawo nakłada 
na lekarza dodatkowe obowiązki (np. zgłoszenie do SANEPID-u29). W wyjaśnieniach 
podał także, że w Szpitalu szczepienia wykonuje się bardzo rzadko, z wyjątkiem 
szczepienia noworodków. Noworodki natomiast bezpośrednio po zaszczepieniu 
opuszczały oddział. W wyjaśnieniach podał także, że w ostatnich latach na terenie 
SPZZOZ nie odnotowano żadnego przypadku NOP.  

(akta kontroli str. 146-147) 
 

                                                      
27 Dz. U. z 2019 r. poz. 537, ze zm.; dalej: ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 

28 Zgodnie z tym przepisem lekarz jest obowiązany zgłosić podmiotowi odpowiedzialnemu i Prezesowi URPL, 
działanie niepożądane produktu leczniczego. Zgłoszenia lekarz dokonuje na formularzu zgłoszenia działania 
niepożądanego produktu leczniczego składanym pisemnie w postaci papierowej albo elektronicznej. 

29 Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. 
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Obowiązki dotyczące zgłaszania NOP przez lekarzy zawarte są w przepisach 
art. 36e ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne oraz art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 
5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi30. Sporadyczne wykonywanie szczepień oraz opuszczanie oddziału Szpitala 
przez noworodki w krótkim czasie po zaszczepieniu, nie wyklucza możliwości 
zgłoszenia się do Szpitala pacjenta z NOP m.in. do Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego31. W przypadku podejrzenia lub rozpoznania wystąpienia NOP, 
istnieje obowiązek jednoczesnego zgłoszenia NDL do Prezesa URPL lub podmiotu 
odpowiedzialnego oraz zgłoszenia takiego przypadku do państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego, w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia 
jego wystąpienia.  

(akta kontroli str. 39-57, 146-147, 168-170) 

1.2. Zapewniono realizację przez aptekę szpitalną i zatrudnionego w niej farmaceutę 
klinicznego usługi farmaceutycznej, o której mowa w art. 86 ust. 3 pkt 7 ustawy 
Prawo farmaceutyczne, polegającej na udziale w monitorowaniu NDL.  

Kierownik apteki wyjaśniła, że realizacja zadania, dotyczącego udziału kierownika 
i pracowników w monitorowaniu NDL (określonego w regulaminie organizacyjnym 
Szpitala) polegała na stałej dostępności w zakresie konsultacji, uczestnictwa 
w komitetach oraz udostępnianiu danych niezbędnych do realizacji ww. procesów. 
(…) Działania w zakresie przekazywania zgłoszeń NDL prowadził farmaceuta 
kliniczny we współpracy z lekarzami zatrudnionymi w Szpitalu. Wszystkie dane 
potrzebne w tym celu udostępniane były w aptece. Farmaceuta kliniczny wyjaśnił, że 
codziennie sprawdzał, czy w systemie komputerowym Szpitala pojawiły się nowe 
ankiety końcowe. (…) Jeżeli pacjent przebywał w Szpitalu, farmaceuta kliniczny 
rozmawiał z nim, a z rozmowy sporządzał notatkę32. Pacjent otrzymywał dodatkowe 
informacje na temat swojej reakcji na lek i zalecenia dalszego postępowania. 
W razie potrzeby, umawiał pacjentów na spotkanie z profesorem alergologiem 
w celu zdiagnozowania przyczyny wystąpienia działania niepożądanego leku. 
Wyjaśnił także, że podczas cotygodniowej wizyty profesora z Zakładu Alergologii 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego, informował go oraz członków zespołu 
ds. monitorowania NDL o zdarzeniach niepożądanych związanych ze stosowaniem 
leków. W przypadku, gdy informacja o zdarzeniu niepożądanym była powodem 
zgłoszenia się pacjenta do Szpitala, zapoznawał się z dokumentacją choroby 
i decydował o zgłoszeniu do ośrodka monitorującego NDL. W przypadku, gdy 
informacja dotyczyła zdarzenia niepożądanego związanego z farmakoterapią 
podczas pobytu w Szpitalu, rozmawiał z lekarzem leczącym i pacjentem. W razie 
potrzeby do zdiagnozowania zdarzenia proszeni byli inni lekarze. Informacja była 
przekazywana w postaci ankiety końcowej oraz kontaktu osobistego, pisma lub 
telefonicznie. (…) Celem całego postępowania jest zwiększenie bezpieczeństwa 
pacjentów poprzez przekazanie im informacji o lekach, które mogą wywoływać 
działania niepożądane oraz zaproponowanie bezpiecznych leków.  

(akta kontroli str. 58, 141-143, 150, 395-403) 
 

Farmaceuta kliniczny zatrudniony w aptece prowadził ponadto ewidencję NDL, 
przekazywał zgłoszenia NDL do ROM oraz prowadził rejestr przekazanych 
zgłoszeń. Przeprowadzał także analizy informacji o NDL. Kierownik apteki oraz 

                                                      
30 Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm. 

31 Dalej: SOR. 

32 W notatkach farmaceuta kliniczny wskazywał m.in. lek który spowodował u pacjenta działanie niepożądane, 
objawy oraz określał prawdopodobieństwo zależności przyczyna-skutek jako pewne, prawdopodobne, możliwe, 
mało prawdopodobne lub nieokreślone. Ponadto wskazywał konieczność weryfikacji NDL oraz ewentualne 
zalecenia.  
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farmaceuta kliniczny uczestniczyli w pracach Komitetu Jakości, Komitetu 
Terapeutycznego oraz Zespołu ds. Farmakoterapii, które opisano w punkcie 1.5. 

(akta kontroli str. 59-82, 148-149, 243-259, 336-374, 382-391, 459-467, 583) 

W aptece Szpitala były zbierane i przechowywane oraz przekazywane do oddziałów 
Szpitala komunikaty dotyczące zmian informacji o lekach. Farmaceuta kliniczny 
wyjaśnił, że codziennie sprawdzał komunikaty bezpieczeństwa zamieszczane przez 
URPL. W przypadku, gdy dotyczyły leku stosowanego w Szpitalu wysyłał 
do wszystkich lekarzy krótką informację oraz komunikat, a w razie potrzeby 
sporządzał i przekazywał na oddział również informację pisemną. W przypadku 
ważnych spraw kontaktował się z ordynatorami oraz omawiał problem 
na codwutygodniowym spotkaniu ordynatorów. 
W aptece gromadzono również kopie decyzji Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego33 o wstrzymaniu w obrocie lub wycofaniu z obrotu na terenie 
kraju produktów leczniczych oraz informacje w tym zakresie otrzymywane 
od producentów oraz dostawców. Po sprawdzeniu przez pracowników apteki 
i ustaleniu, że lek w nich wskazany był stosowany w Szpitalu i znajdował się na 
stanie apteki, albo został przekazany do oddziałów, podejmowano działania celem 
zabezpieczenia jego zapasu. W szczególności przekazywano do oddziałów, które 
pobrały lek kopie decyzji GIF, sprawdzano w systemie informatycznym Szpitala, czy 
leki nadal znajdują się na stanie apteczek oddziałowych lub informacje 
o wstrzymaniu lub wycofaniu leku z obrotu przekazywano personelowi oddziałów 
telefonicznie. Kierownik apteki wyjaśniła, że wstrzymane w obrocie produkty 
lecznicze, pozostawały zabezpieczone w aptece lub w oddziałach34 do czasu 
otrzymania decyzji o ich wycofaniu lub dopuszczeniu do obrotu. W takich 
przypadkach w aptece każdorazowo sporządzano raporty o podjętych działaniach 
zabezpieczających w sprawie wstrzymania/wycofania z obrotu produktu 
leczniczego. Powyższe było zgodne z procedurą postępowania w przypadku 
wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych określoną 
w receptariuszu szpitalnym. W celu zminimalizowania ryzyka związanego ze 
stosowaniem leku zawierającego mykafunginę, przy zamówieniu przez lekarza tego 
antybiotyku, stosowany był przez aptekę szpitalną dodatkowy formularz35 otrzymany 
od podmiotu odpowiedzialnego.  

(akta kontroli str. 141-143, 150, 171-198, 211-212, 224, 231) 

1.3. SPZZOZ posiadał certyfikaty potwierdzające spełnienie standardów 
akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego w zakresie działalności Szpitala 
Specjalistycznego Medicam Gryfice, a od 14 listopada 2017 r. także dla Szpitala 
Psychiatrycznego Medicam Gryfice. Szpital został oceniony przez Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia jako spełniający wymogi standardu 
FA 1136. 

(akta kontroli str. 11-26, 39-57) 

                                                      
33 Dalej: GIF. 

34 Poprzez ich oznakowanie i wydzielenie miejsca ich przechowywania. 

35 Formularz wypełniany przez lekarza prowadzącego zawierał informacje o potencjalnych ryzykach związanych 
ze stosowaniem leku oraz przewidywał ustalenie i wskazanie dodatkowych odpowiedzi dotyczących stanu 
zdrowia pacjenta. 

36 Niepożądane działania stosowanych leków i preparatów krwiopochodnych są dokumentowane. Informacje 
na temat niepożądanych działań stosowanych leków i preparatów krwiopochodnych powinny być zamieszczane 
w indywidualnej dokumentacji medycznej pacjentów, a także raportowane do apteki szpitalnej i punktów 
krwiodawstwa. Informacja dotycząca raportowania działań niepożądanych leków oraz preparatów 
krwiopochodnych powinna być łatwo dostępna w oddziałach. Zgodnie z § 3 zarządzenia w sprawie 
monitorowania NDL, lekarze lub pielęgniarki, którzy zauważyli NDL, zobowiązani byli zgłosić ten fakt 
farmaceucie klinicznemu (zatrudnionemu w aptece szpitalnej) i wypełnić ankietę końcową. 
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1.4. W myśl standardów 2 i 16 kontroli zarządczej37, 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.  
W latach 2017-2019 w SPZZOZ nie planowano i nie organizowano odrębnych 
szkoleń wewnętrznych dla personelu medycznego dotyczących monitorowania NDL, 
w tym obowiązku dokonywania zgłoszeń NDL i NOP. W ramach corocznych szkoleń 
dla personelu Szpitala, w zakresie standardów i bezpieczeństwa terapii żywieniowej, 
farmaceuta kliniczny przedstawił: w 2017 r. zasady podaży leków przez sztuczny 
dostęp do przewodu pokarmowego, w tym interakcje lekowe; w 2018 r. rolę 
probiotyków, prebiotyków i symbiotyków w procesie leczenia oraz inhibitory pompy 
protonowej - korzyści i zagrożenia; w 2019 r. rolę prokinetyków w leczeniu 
żywieniowym i zasady podaży leków. Farmaceuta kliniczny wyjaśnił, że podczas 
każdego z ww. szkoleń przypominał o zasadach zgłaszania zdarzeń niepożądanych 
związanych z farmakoterapią. W szkoleniach tych uczestniczyło w 2017 r. 
10 lekarzy z 124 zatrudnionych, 69 osób personelu pielęgniarskiego 
(z 281 zatrudnionych) oraz jeden farmaceuta (z dwóch zatrudnionych). W 2018 r. 
dziewięciu z 125 lekarzy, 119 osób personelu pielęgniarskiego 
(z 266 zatrudnionych), oraz jeden farmaceuta (z dwóch zatrudnionych), a w 2019 r. 
odpowiednio czterech z 125 lekarzy, 169 z 278 osób personelu pielęgniarskiego 
oraz jeden z dwóch zatrudnionych farmaceutów. W szkoleniach nie uczestniczyli 
ratownicy medyczni.  
W sprawie udziału w szkoleniach 8% lekarzy i 24,5% personelu pielęgniarskiego 
w 2017 r. i odpowiednio: w 2018 r. 7,2% i 44,7% oraz w 2019 r. 3,2% i 60,8%, 
a także braku przeszkolenia ratowników medycznych w zakresie monitorowania 
NDL Dyrektor Szpitala wyjaśnił: personel SPZZOZ został przeszkolony przed 
2017 r. Program monitorowania NDL działa od 2015 r., a szkolenia nowego 
personelu odbywają się w miarę potrzeby w oddziałach szpitalnych w formie 
rozmów z farmaceutą klinicznym, z których nie były sporządzane notatki. W SOR 
osobami odpowiedzialnymi za zgłoszenia są lekarze, a tematyka szkolenia 
(żywienie) nie była przydatna dla ratowników SOR. Niska frekwencja lekarzy 
wynikała z braku możliwości opuszczenia oddziału z uwagi na konieczność 
zajmowania się pacjentami. Część lekarzy weszła na salę w trakcie szkolenia i nie 
wpisała się na listę obecności. W sprawie szkoleń personelu przed 2017 r. Dyrektor 
Szpitala wyjaśnił: Szkolenie zostało zorganizowane 23 stycznia 2014 r. w postaci 
warsztatów szkoleniowych pt. „Niepożądane zdarzenia i reakcje towarzyszące 
farmakoterapii – Na czym polega uznaniowy obowiązek zgłoszenia niepożądanego 
działania produktu leczniczego”, i przeprowadzone wspólnie z Zakładem Alergologii 
Klinicznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie oraz 
Stowarzyszeniem na Rzecz Dobrej Praktyki Klinicznej w Polsce. Jednocześnie 
informujemy, że z ww. szkolenia nie zachowała się lista obecności potwierdzająca 
udział.  

(akta kontroli str. 118-136, 260-318, 325-331, 334-335, 519, 527) 

Podkreślić należy, że w obecnym stanie prawnym także ratownicy medyczni są 
zobowiązani zgłaszać NDL Prezesowi URPL lub podmiotowi odpowiedzialnemu38.  

(akta kontroli str. 410-411, 459-461, 512- 513, 597-599, 602) 

                                                      
37 Określonych w komunikacie Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli 
zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84). 

38 Zgodnie z art. 11 ust. 9 pkt 2a ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym, który wszedł w życie 
26 czerwca 2018 r. 
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W 2017 r. zaplanowano i przeprowadzono szkolenie wewnętrzne dla trzech 
techników farmacji zatrudnionych w aptece szpitalnej nt. Polekowe zespoły 
zaburzeń równowagi kwasowo-zasadowej. Kierownik apteki uczestniczyła w 2019 r., 
w XXXVII Dniach Farmacji Szpitalnej, których program obejmował 
m.in. Monitorowanie bezpieczeństwa stosowania produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych w Polsce i na świecie. Farmaceuta kliniczny uczestniczył w 2018 r. 
w Szkoleniu ciągłym farmaceutów. Kurs-farmakoterapia bólu, którego program 
obejmował działania niepożądane nieopioidowych leków przeciwbólowych 
(profilaktykę i leczenie).  

(akta kontroli str. 118-136, 260-318, 325-331, 334-335) 

W planie szkoleń zewnętrznych pracowników apteki szpitalnej ujęto udział 
kierownika apteki w szkoleniu Choroby polekowe: zapobieganie, wykrywanie 
i leczenie w 2017 r. oraz Interakcje i działania niepożądane leków w 2018 r. 
Kierownik apteki nie wzięła udziału w tych szkoleniach, z powodów jak wyjaśniła 
organizacyjnych. W wyjaśnieniach podała także, że tematy takie były omówione na 
innych konferencjach i spotkaniach, w których brała udział m.in.: Żywienie kliniczne 
w intensywnej opiece medycznej. Możliwości i zagrożenia39 (17 listopada 2017 r.), 
Dni Farmacji Szpitalnej40 (21-23 maja 2018 r. ), Ogólnopolskie Spotkanie Farmacji 
Onkologicznej41 (21-23 października 2018 r.). 

(akta kontroli str.321-324, 333) 
 

Farmaceuta kliniczny prowadził wykłady dotyczące NDL i reakcji polekowych oraz 
zasad monitorowania NDL wdrożonych w SPZZOZ m.in. 10 listopada 2018 r. 
w Szczecinie podczas XVI Pomorskich Warsztatów Alergologicznych nt. Anafilaksja 
i inne stany nagłe w alergologii. Czy każdy pacjent może liczyć na bezpieczny 
środek kontrastowy i znieczulenie? oraz 11 października 2019 r. podczas 
Pomorsko-Mazowieckiej Konferencji Alergologicznej w Szczecinie. Pracownicy 
Szpitala byli autorami publikacji pt. Rejestr zdarzeń niepożądanych i możliwości 
prewencji na podstawie systemu informatycznego ESKULAP na Oddziale 
Ratunkowym Szpitala MEDICAM w Gryficach, zamieszczonej w Podręczniku 
pharmacovigilance – Bezpieczeństwo farmakoterapii42. 

(akta kontroli str. 233-259, 381-392) 

1.5. Podejmowane w Szpitalu działania, opisane w punkcie 1.1, koncentrowały się 
na zapewnieniu właściwej farmakoterapii hospitalizowanym pacjentom, u których 
wystąpiło niepożądane działanie produktu leczniczego w okresie poprzedzającym 
przyjęcie do szpitala, NDL było przyczyną przyjęcia do szpitala lub wystąpiło 
w trakcie hospitalizacji.  

(akta kontroli str. 39-57, 150, 404-409) 

W § 5 ust. 2 zarządzenia w sprawie monitorowania NDL wskazano, że Dyrektor 
SPZZOZ w drodze odrębnego zarządzenia ustali skład zespołu ds. Monitorowania 
Działań Niepożądanych Leków i Produktów Medycznych. Od 19 stycznia 2015 r., 
do czasu kontroli NIK, skład zespołu nie został ustalony w drodze zarządzenia 
Dyrektora.  
Dyrektor wyjaśnił: Zespół ds. Monitorowania NDL funkcjonuje w formie 
niesformalizowanej, jest nadal w fazie kształtowania (…). Formalne powołanie 

                                                      
39 Powikłania septyczne w żywieniu pozajelitowym-diagnostyka, interpretacja wyników, leczenie; 
Bezpieczeństwo Jakość. Szybkość. Automatyczne urządzenia do przygotowywania leków. Bezpieczna linia do- 
i pozajelitowa.  

40 Bezpieczeństwo farmakoterapii w ujęciu przepisów i zaleceń Unii Europejskiej; Antybiotykoterapia celowana: 
dobór optymalnej opcji terapeutycznej w zależności od drobnoustroju i antybiogramu; Czy farmaceuta może 
przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa terapii infuzyjnej?; Ustawa antyfałszywkowa; Zintegrowany 
System Monitorowania Obrotu Produktu Leczniczego; Innowacyjny system bezpieczeństwa gospodarki lekiem.  

41 Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania leków immunokompetentnych.  

42 Pod redakcją naukową Agaty Maciejczyk i Marcina Kruka. 
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składu zespołu nastąpi po rozstrzygnięciu, na którym oddziale będzie wykonywana 
weryfikacja zgłaszanych działań niepożądanych i kto będzie wykonywał te badania. 

(akta kontroli str. 39-57, 146-147) 

Zespół ds. Farmakoterapii, którego zadaniem była ocena stosowanej w Szpitalu 
terapii lekowej i terapii preparatami krwiopochodnymi, poprzez ocenę losowo 
wybranej dokumentacji medycznej pod kątem stosowania leków, preparatów 
krwiopochodnych, częstości przypadków polipragmazji43 oraz kombinacji 
terapeutycznych obarczonych dużym ryzykiem niekorzystnych interakcji 
przeprowadził: 
a/ w 2017 r. analizę 20 historii chorób. Według sprawozdania z pracy Zespołu, 
w przeanalizowanych historiach chorób nie stwierdzono błędów w farmakoterapii; 
b/ w 2019 r. analizę 100 historii chorób. Według sprawozdania z pracy Zespołu, 
w przeanalizowanych historiach chorób nie stwierdzono przypadków polipragmazji 
i istotnych interakcji. W dwóch przypadkach stwierdzono niewypełnienie przez 
lekarzy ankiety końcowej, pomimo iż w ankiecie wstępnej pacjenci wskazali leki, 
po których w przeszłości wystąpiła u nich reakcja niepożądana.  
Na pytanie czy podczas analizy przez Zespół ds. Farmakoterapii historii chorób 
sprawdzano, czy w dokumentacji medycznej odnotowano NDL lub rozpoznano 
chorobę polekową, przewodniczący Zespołu – farmaceuta kliniczny wyjaśnił: zakres 
działania Zespołu ds. Farmakoterapii określa standard akredytacyjny44. (…) 
Wystąpienie NDL byłoby oczywiście odnotowane w protokole zespołu.  

 (akta kontroli str. 59-62, 83-86, 583) 

Zgodnie z § 3 zarządzenia dyrektora SPZZOZ nr 5/2014 z dnia 29 stycznia 2014 r. 
w sprawie powołania Zespołu ds. Farmakoterapii oraz § 4 zarządzenia dyrektora 
SPZZOZ nr 38/2018 w tej samej sprawie, spotkania zespołu powinny się odbywać 
jeden raz na kwartał. Również standard akredytacyjny FA 13 wskazuje, że spotkania 
Zespołu powinny odbywać się regularnie, nie rzadziej niż raz na kwartał.  
W 2017 r. odbyło się jedno posiedzenie Zespołu ds. Farmakoterapii45, w 2018 r. nie 
było posiedzeń, a w 2019 r. do dnia kontroli NIK odbyło się jedno posiedzenie – 
2 kwietnia 2019 r.  

(akta kontroli str. 59-62, 83-86) 

Farmaceuta kliniczny – przewodniczący Zespołu ds. Farmakoterapii wyjaśnił: 
spotkania odbywały się jedynie raz w roku z uwagi na trudności w zebraniu 
członków. Mimo tak rzadkich spotkań, frekwencja na spotkaniach była bardzo niska. 
(…) Spotkania w 2018 r. nie udało się zorganizować. Ocena dokumentacji z roku 
2018 odbyła się w 2019 r. Dokumentację z roku 2017 analizowano pod koniec 
2017 r. Rok 2019 miał być analizowany w listopadzie 2019 r., ale z powodu mojej 
choroby, a później z powodu kontroli NIK, posiedzenie zespołu odbędzie się po 
zakończeniu obecnej kontroli. 

(akta kontroli str. 583, 590) 

Przewodniczący Zespołu ds. Farmakoterapii 4 i 14 kwietnia 2019 r. skierował pisma 
do koordynatorów Oddziału Chirurgicznego oraz Ginekologiczno-Położniczego 
z przypomnieniem o obowiązku wypełnienia ankiety końcowej, po której w systemie 
Szpitala pojawia się informacja o NDL u pacjenta i alert w programie ESKULAP. 
Jednocześnie wskazał, w których sprawdzonych przez Zespół dokumentacjach 
pacjentów nie wypełniono ankiet końcowych. Farmaceuta kliniczny wyjaśnił, że po 

                                                      
43 Sytuacja, w której chory przyjmuje więcej niż kilka leków jednocześnie. 

44 Zgodnie ze standardem FA 13 zespół tworzy politykę lekową w szpitalu i dokonuje okresowej oceny 
stosowanej w szpitalu terapii lekami i preparatami krwiopochodnymi. W szczególności ocenie powinna podlegać 
losowo wybrana dokumentacja medyczna pod kątem zasadności stosowania leków, preparatów 
krwiopochodnych, częstości przypadków polipragmazji oraz kombinacji terapeutycznych obarczonych dużym 
ryzykiem niekorzystnych interakcji. 

45 W sprawozdaniu z pracy Zespołu ds. Farmakoterapii nie wskazano daty posiedzenia.  



 

12 

kontroli dokumentacji spotkał się także z ordynatorami (koordynatorami) oddziałów 
oraz lekarzami i przekazał uwagi Zespołu. Poza pracą Zespołu ds. Farmakoterapii 
w latach 2017-2019 nie były prowadzone w SPZZOZ, analizy rozpoznań chorób 
polekowych, ani analizy dokumentacji medycznej dotyczące realizacji przez 
personel obowiązku zgłaszania NDL, ani inne czynności kontrolne i nadzorcze 
mające na celu zapewnienie zgłaszalności NDL, w tym NOP.  

(akta kontroli str. 451-453, 583, 591-593) 

Komitet Terapeutyczny, którego zadaniem była stała aktualizacja receptariusza 
szpitalnego, podczas pięciu posiedzeń46, które odbyły się w latach 2017-2019 
dokonał m.in. aktualizacji szpitalnej listy leków. Według wyjaśnień 
Przewodniczącego Komitetu Terapeutycznego, przyczyną aktualizacji receptariusza 
szpitalnego polegającej na wykreśleniu leków nigdy nie były ich niepożądane 
działania.  

(akta kontroli str. 63-66, 68-70, 87-95, 578) 

Zgodnie z pkt. IV zarządzenia Dyrektora SPZZOZ Nr 49/2009 z dnia 18 sierpnia 
2009 r. w sprawie zmian dotyczących Komitetu Terapeutycznego z późniejszymi 
zmianami (aneks nr 1 z 1 marca 2012 r., aneks nr 2 z 1 września 2014 r.) oraz § 4 
zarządzenia Dyrektora SPZZOZ nr 29/2018 z dnia 6 lipca 2018 r. w sprawie 
powołania Komitetu Terapeutycznego, Komitet winien odbywać posiedzenia nie 
rzadziej niż jeden raz na kwartał, sporządzając za każdym razem protokół 
z posiedzenia, przedstawiany dyrektorowi do zatwierdzenia. Posiedzenia Zespołu 
odbyły się 28 marca 2017 r., 27 marca 2018 r., 20 września 2018 r., 25 czerwca 
2019 r. i 29 października 2019 r. 

(akta kontroli str. 63-66, 68-70, 87-95) 

Przewodniczący Komitetu Terapeutycznego wyjaśnił, że Komitet spotykał się 
rzadziej, ponieważ nie były konieczne aż tak częste aktualizacje receptariusza oraz 
część jego zadań przejął Komitet Jakości. Postaramy się (…) zwoływać Komitet 
Terapeutyczny częściej.  

(akta kontroli str. 578) 

Komitet Jakości, którego zadaniem było m.in. stałe monitorowanie zapewnienia 
wysokiej jakości świadczeń zdrowotnych oraz bezpieczeństwa pacjentów 
i personelu medycznego Szpitala, a także bieżący nadzór oraz współpraca ze 
wszystkimi komitetami, zespołami i komisjami działającymi na rzecz jakości, 
otrzymał od przewodniczącego Zespołu ds. Farmakoterapii informacje o pracach 
tego Zespołu oraz ich wynikach. Były one także przedmiotem posiedzeń tego 
Komitetu. Koordynator ds. Akredytacji Centrum Monitorowania Jakości wyjaśniła, że 
członkowie Komitetu nie wnosili uwag do informacji przekazanych przez 
przewodniczącego Zespołu ds. Farmakoterapii dotyczących obszaru monitorowania 
NDL w latach 2017-2019. Przewodniczący Komitetu Jakości w piśmie 
z 2 maja 2017 r., skierowanym do lekarzy kierujących oddziałami szpitalnymi 
i lekarzy w oddziałach szpitalnych zwrócił się m.in. o bieżące raportowanie działań 
niepożądanych leków do apteki szpitalnej i przewodniczącego Zespołu 
ds. Farmakoterapii.  

(akta kontroli str. 432-450) 

Spośród 55 kontroli zewnętrznych, które zostały przeprowadzone w SPZZOZ 
w latach 2017-2019, jedna47 dotyczyła apteki szpitalnej i obejmowała 
m.in. wstrzymanie i wycofanie z obrotu produktów leczniczych oraz funkcjonowanie 
receptariusza szpitalnego, a także udział farmaceuty w działalności Komitetu 
Terapeutycznego. W tym zakresie nie stwierdzono nieprawidłowości. W badanym 
okresie w Szpitalu nie zaewidencjonowano skarg ani wniosków dotyczących 

                                                      
46 28 marca 2017 r., 27 marca 2018 r., 20 września 2018 r., 25 czerwca 2019 r. i 29 października 2019 r.  

47 Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Szczecinie, przeprowadzona w 2018 r.  
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niewłaściwej realizacji świadczeń zdrowotnych w zakresie farmakoterapii 
dotyczących zapewnienia jej bezpieczeństwa związanego z wystąpieniem NDL. 
Skargi oraz zgłoszenia o niewłaściwej realizacji świadczeń w ww. zakresie nie 
wpłynęły także do Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego 
Funduszu Zdrowia w Szczecinie. Prowadzone w latach 2017-2019 audyty 
wewnętrzne nie obejmowały zagadnień monitorowania niepożądanych reakcji 
polekowych. Obszar monitorowania NDL nie był wyodrębnionym tematycznie 
zagadnieniem podlegającym audytowi w ramach Zintegrowanego Systemu 
Zarządzania48 w Szpitalu. Pełnomocnik ds. ZSZ wyjaśnił, że w latach ubiegłych 
obszar nadzorowania NDL był przedmiotem weryfikacji w ramach funkcjonowania 
Komitetu Jakości. 

(akta kontroli str. 138, 151-167, 393-394) 

Wdrożony w SPZZOZ system nadzoru nie obejmował czynności kontrolnych 
i nadzorczych w zakresie prawidłowości identyfikowania niepożądanego działania 
leków przez osoby wykonujące w Szpitalu zawód medyczny, w tym powodującego 
choroby polekowe oraz realizacji obowiązku przekazywania zgłoszeń NDL 
właściwym podmiotom monitorującym. Ujawnione w trakcie kontroli NIK 
nieprawidłowości49 wskazują, że podejmowane działania dotyczące monitorowania 
NDL, w tym kontrolne i nadzorcze, nie dostarczały kadrze kierowniczej Szpitala 
w pełni rzetelnych informacji o liczbie i rodzajach niepożądanych reakcji polekowych 
u pacjentów, a także nie zapewniały pełnej zgłaszalności NDL.  

1.6. W Szpitalu podejmowane były działania na rzecz zwiększenia zgłaszalności 
NDL przez osoby zobowiązane oraz informowano pacjentów o możliwości 
przekazywania zgłoszeń NDL. 

W SPZZOZ wprowadzono regulacje wewnętrzne określające zasady monitorowania 
i zgłaszania NDL oraz dostosowano system informatyczny do wprowadzania przez 
lekarzy ankiet wstępnych i ankiet końcowych dotyczących NDL, które wystąpiły 
u pacjentów, co opisano w punkcie 1.1. Dyrektor Szpitala wyjaśnił: (…) przez jakiś 
czas była nawet ustalona, zarządzeniem dyrektora, gratyfikacja (50 zł) za zgłoszenie 
działania niepożądanego, które byłoby zgłoszone do ośrodka monitorującego. 
Informacje o konieczności zgłoszeń były przekazywane podczas corocznych 
szkoleń, spotkań z ordynatorami i przy okazji rozmów z personelem medycznym. 
SPZZOZ od 2017 r. podjął współpracę z ROM. Współpraca ta pozwoliła 
na uporządkowanie zasad wysyłania zgłoszeń. Rozmowy i spotkania z kierownikiem 
Ośrodka dały w efekcie większą liczbę zgłoszeń NDL z SPZZOZ. (…) Wszystkie 
te działania, prowadzone od 2013 r. przyniosły umiarkowany efekt, ale sytuacja 
ulega systematycznej poprawie i świadomość konieczności dokonywania zgłoszeń 
jest coraz powszechniejsza wśród personelu.  

(akta kontroli str. 39-57, 59-62, 230-232, 511) 

W Szpitalu prowadzono działania informacyjne w zakresie możliwości 
przekazywania zgłoszeń pracownikom wykonującym zawód medyczny przez 
pacjentów ich przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych. 
Zarządzeniem nr 25/2018 Dyrektora Szpitala z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie 
zmiany Regulaminu Organizacyjnego SPZZOZ w Gryficach, wprowadzono m.in. 
zmiany dotyczące praw i obowiązków pacjentów, w szczególności ujęto zapisy 
o prawie pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych50. 

                                                      
48 Dalej: ZSZ. 

49 Opisane w obszarze drugim wystąpienia pokontrolnego. 

50 O treści: Pacjent lub jego przedstawiciel ustawowy, lub opiekun faktyczny ma prawo zgłaszania osobom 
wykonującym zawód medyczny, Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu 
działania niepożądanego produktu leczniczego zgodnie z ustawą o prawie farmaceutycznym. 
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Informacje takie zamieszczono także w Informatorze dla pacjenta udostępnionym 
m.in. na stronie internetowej Szpitala51 oraz w oddziałach Szpitala. Ponadto 
w oddziałach udostępniana była informacja Biura Rzecznika Praw Pacjenta 
o prawach pacjenta, w tym do zgłaszania działań niepożądanych produktów 
leczniczych. Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że pacjenci przyjmowani do oddziału 
szpitalnego w dniu przyjęcia zapoznawani są z kartą praw pacjenta, w której 
znajduje się informacja o prawie pacjenta do zgłaszania NDL. W historii 
pielęgnowania pacjent potwierdza podpisem, że zapoznał się z kartą praw pacjenta 
i regulaminem oddziału. 

(akta kontroli str. 96, 420, 426, 454-458, 511, 561-576) 

1.7. W kontrolowanym okresie nie wprowadzano zmian w regulacjach wewnętrznych 
Szpitala dotyczących monitorowania NDL. W SPZZOZ nie zidentyfikowano barier 
ani istotnych problemów związanych z realizacją zadań dotyczących monitorowania 
NDL, w tym NOP. Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że dla  zapewnienia skutecznego 
funkcjonowania procesu, największy nacisk położono na budowanie świadomości 
personelu medycznego, głównie podczas wizytacji w oddziałach oraz w trakcie 
spotkań organizacyjnych z kadrą kierowniczą. Zastępca Dyrektora ds. Lecznictwa 
wyjaśnił: w ramach przystąpienia do certyfikacji i innych czynności kontrolnych nie 
podejmowano dodatkowych działań (…) uznając, że wprowadzony w 2013 r. system 
zapewnia właściwy nadzór nad NDL. W latach 2017-2019 nie dokonywano formalnej 
oceny skuteczności przyjętych rozwiązań. 

(akta kontroli str. 39-57, 230-232, 593-594) 

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

 Dyrektor Szpitala nie powołał Zespołu ds. Monitorowania Działań Niepożądanych 1.
Leków i Produktów Medycznych w drodze odrębnego zarządzenia.  

(akta kontroli str. 39-57, 146-147) 

 Nie zapewniono w latach 2017-2019 posiedzeń Zespołu ds. Farmakoterapii oraz 2.
Komitetu Terapeutycznego z częstotliwością ustaloną w zarządzeniach Dyrektora 
o ich powołaniu. 

(akta kontroli str. 59-66, 68-70, 83-95) 

 Przyjęte w Szpitalu rozwiązania organizacyjne nie zapewniały skutecznego 3.
systemu kontroli i nadzoru nad monitorowaniem niepożądanych działań leków, 
zapewniającego pełną zgłaszalność NDL, o czym świadczą nieprawidłowości 
ujawnione podczas kontroli NIK.  
(akta kontroli str. 39-57, 59-62, 83-86, 148-150, 210, 223, 336-381, 410-411, 459-
461,464-465, 477-509, 512-513, 523, 525, 529-531, 533-534, 597-602, 606, 760-
763, 769, 865-893, 897-914, 929) 
 

W Szpitalu wprowadzono rozwiązania organizacyjne oraz procedury wewnętrzne 
mające na celu monitorowanie, analizę i zgłaszanie NDL oraz zapewnienie 
pacjentom bezpiecznej farmakoterapii. Były one realizowane m.in. przy 
wykorzystaniu systemu informatycznego Szpitala. Obejmowały również niekorzystne 
reakcje polekowe, które wystąpiły u pacjentów w okresie poprzedzającym 
hospitalizację. Prowadzono szkolenia oraz działania o charakterze informacyjno-
edukacyjnym dotyczące monitorowania i zgłaszania niekorzystnych reakcji 
polekowych. Informowano pacjentów o możliwości przekazywania zgłoszeń NDL, 
w tym pracownikom wykonującym zawód medyczny. Zadania związane z udziałem 
w monitorowaniu NDL oraz zapewnieniem bezpieczeństwa farmakoterapii 
powierzono aptece szpitalnej oraz zespołom i komitetom działającym w Szpitalu. 

                                                      
51 http://www.medicam.pl/index.php/pl/sections/dla-pacjenta/poznaj-swoje-prawa 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Zespół ds. Farmakoterapii i Komitet Terapeutyczny nie podejmowały jednak prac 
z częstotliwością ustaloną w zarządzeniach o ich powołaniu, a Zespół 
ds. Monitorowania Działań Niepożądanych Leków i Produktów Medycznych działał 
w niesformalizowanym składzie. Sposób, forma i zakres prowadzonych w Szpitalu 
działań kontrolnych i nadzorczych nad identyfikowaniem, ewidencjonowaniem 
i zgłaszaniem NDL oraz przestrzeganiem procedur wewnętrznych, nie zapewniały 
skutecznego nadzoru nad monitorowaniem NDL, o czym świadczą nieprawidłowości 
stwierdzone w trakcie kontroli NIK. 
 

2. Monitorowanie występowania niepożądanych działań 
leków i zapewnienie ich zgłaszania 

2.1. Regulacje wewnętrzne Szpitala nie określały zasad prowadzenia ewidencji 
NDL, w tym NOP, poza obowiązkiem wypełnienia przez lekarzy ankiety końcowej 
w systemie informatycznym ESKULAP w przypadku: pozytywnej odpowiedzi 
pacjenta w ankiecie wstępnej o NDL lub wystąpienia NDL w czasie hospitalizacji 
(§ 1 ust. 3 zarządzenia w sprawie monitorowania NDL) oraz w przypadku 
zauważenia NDL przez lekarza lub pielęgniarkę (§ 3 ww. zarządzenia). Ponadto 
ankiety wstępne i końcowe miały być dołączane do dokumentacji medycznej 
pacjenta. Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że ewidencję NDL prowadzi farmaceuta 
kliniczny zatrudniony w aptece szpitalnej. 

(akta kontroli str. 29-30, 39-57) 
 

Funkcjonujący w Szpitalu system informatyczny ESKULAP umożliwiał 
wygenerowanie zestawienia obejmującego m.in. dane pacjentów, dla których 
wypełnione zostały ankiety końcowe52. Według danych zawartych w ww. systemie, 
wypełnionych zostało ogółem 295 ankiet końcowych w 2017 r., 230 w 2018 r. i 167 
w 2019 r. W oparciu o dane zawarte w systemie informatycznym oraz ich analizę, 
farmaceuta kliniczny prowadził z wykorzystaniem arkuszy Excel ewidencję NDL 
zgłoszonych przez pacjentów oraz zidentyfikowanych przez lekarzy. Ujmował w niej 
m.in. numer księgi głównej, oddział53, imię i nazwisko oraz wiek pacjenta, datę 
zgłoszenia NDL, nazwy leków, okres, w którym wystąpił NDL54, objawy w podziale 
na kategorie55, liczbę epizodów, informacje o kompletności wypełnienia ankiet, 
a także uwagi. W ww. ewidencji ujętych zostało 243 pacjentów w 2017 r., 171 
w 2018 r. i 150 w 2019 r. Farmaceuta kliniczny wyjaśnił, że do ww. zestawień nie 
wpisywał przypadków, w których przeprowadzony wywiad nie potwierdził 
wystąpienia NDL u pacjenta. Według danych zawartych w ww. ewidencji, w 2017 r. 
i w 2018 r. w dziewięciu przypadkach w każdym z tych lat, a w 2019 r. w ośmiu, 
zastosowano oznaczenie wskazujące, że NDL było powodem hospitalizacji lub 
wystąpiło w trakcie hospitalizacji. W ewidencji tej nie były ujmowane niepożądane 
reakcje, które wystąpiły u pacjentów po podaniu środka kontrastowego 
(10 w 2017 r., sześć w 2018 r. i 12 w 2019 r.) w trakcie badań prowadzonych 
w ZDO. Były one ewidencjonowane przez farmaceutę klinicznego odrębnie w formie 
zbioru formularzy zgłoszeń zdarzeń niepożądanych w realizacji świadczeń 
medycznych. Produktami leczniczymi, które według prowadzonej ewidencji 
najczęściej powodowały niekorzystne reakcje polekowe u pacjentów były: penicylina 

                                                      
52 Zestawienie zawierało określenie oddziału Szpitala, imię i nazwisko oraz PESEL pacjenta, datę załączenia 
ankiety, a także imię i nazwisko lekarza oraz numer prawa wykonywania zawodu. 

53 Od 2018 r.  

54 W podziale na zdarzenia, które były powodem hospitalizacji, wystąpiły nie dawniej niż jeden rok, nie dawniej 
niż 10 lat i dawniej niż 10 lat.  

55 Objawy skórne, objawy ze strony układu oddechowego, objawy ze strony układu sercowo-naczyniowego 
i objawy ze strony układu pokarmowego. 
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(136 przypadków – 23%), pyralgina (84 – 14,2%) oraz (amoksycylina 81 -13,7%). 
W ewidencji nie odnotowywano, które z NDL były ciężkie. 

(akta kontroli str. 336-381, 404-411, 512-513) 

W Oddziale Neonatologicznym, w którym wykonywane były szczepienia 
noworodków, prowadzony był rejestr NOP. W latach 2017-2019 nie odnotowano 
w nim żadnych niepożądanych odczynów. Rejestr przewidywał wskazanie 
następujących danych: nazwisko i imię matki oraz płeć dziecka, data urodzenia 
dziecka, data rejestracji oraz uwagi.  

(akta kontroli str. 168-170) 

2.2. W ewidencji NDL prowadzonej w aptece szpitalnej ujęto informacje 
o wszystkich zidentyfikowanych przez Szpital niepożądanych działaniach leków 
u pacjentów hospitalizowanych w SPZZOZ w latach 2017-2019, przyjętych 
do Szpitala w ww. okresie, w związku z wystąpieniem NDL oraz dla których zostały 
sporządzone formularze zgłoszeń zdarzeń niepożądanych w realizacji świadczeń 
medycznych w ZDO (41). Dane ujęte w ewidencji były zgodne ze zgromadzonymi 
informacjami dotyczącymi zidentyfikowanych niekorzystnych reakcji polekowych 
przedłożonymi podczas kontroli NIK. W ewidencji ujęto również pacjentów, u których 
zidentyfikowano niekorzystne reakcje polekowe, które wystąpiły przed hospitalizacją 
i zostały ustalone na podstawie ankiet końcowych wypełnionych przez lekarzy 
w systemie Eskulap, wywiadów z pacjentami oraz konsultacji z lekarzami.  

(akta kontroli str. 336-381, 479-480, 512-513, 897-914) 

2.2.1. Prowadzona ewidencja NDL nie obejmowała niżej opisanych, stwierdzonych 
podczas kontroli przypadków, wskazujących na niepożądane działanie leków. 
W wyniku badania próby obejmującej dokumentację medyczną 50 pacjentów 
hospitalizowanych w SPZZOZ w latach 2018-201956, w dwóch przypadkach (4%) 
stwierdzono odnotowanie w dokumentacji pacjentów hospitalizowanych w SOR 
rozpoznań wskazujących na możliwość wystąpienia niekorzystnej reakcji polekowej 
i objawów skojarzonych przez lekarzy z przyjmowaniem przez pacjentów leków. 
I tak: 
1/ u pacjenta nr księgi głównej „[…]”57 z rozpoznaniem L56.0 - Reakcja 
fototoksyczna indukowana lekiem (wiążącego się z przyjęciem antybiotyku) wystąpił 
obrzęk w okolicy oka; 
2/ u pacjenta nr księgi głównej „[…]”58 z rozpoznaniem T96 - następstwa zatrucia 
lekami i substancjami biologicznymi (wiążącego się z przyklejeniem plastra 
przeciwbólowego z opioidami) wystąpiły zawroty głowy.  
W wyżej opisanych przypadkach dwóch lekarzy nie zgłosiło NDL farmaceucie 
klinicznemu, nie wypełniło ankiet końcowych, ani nie zgłosiło niepożądanej reakcji 
polekowej bezpośrednio Prezesowi URPL lub podmiotom odpowiedzialnym. 
W historiach chorób ww. pacjentów podano nazwy produktów leczniczych przez 
nich stosowanych. Dokumentacja zawierała również pozostałe informacje niezbędne 
do dokonania zgłoszenia takie jak: inicjały, płeć oraz wiek pacjenta, które stosownie 

                                                      
56 Z rozpoznaniem wskazującym na możliwość wystąpienia NDL, stosowania w farmakoterapii adrenaliny oraz 
leków oznaczonych symbolem odwróconego trójkąta. 

57 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
58Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
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do art. 36e ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne powinny się znajdować 
w zgłoszeniu. Lekarze poprzestali na odnotowaniu w indywidualnej dokumentacji 
medycznej pacjentów rozpoznania choroby spowodowanej działaniem leku, która 
była przyczyną hospitalizacji oraz opisu niepożądanej reakcji. 

 (akta kontroli str. 336-381, 760-763, 769, 897-914) 

Zgodnie z art. 45a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, lekarz jest 
obowiązany zgłosić podmiotowi odpowiedzialnemu i Prezesowi URPL, działanie 
niepożądane produktu leczniczego. Zgłoszenia lekarz dokonuje na formularzu 
zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego składanym pisemnie 
w postaci papierowej albo elektronicznej. W myśl przepisów § 3 zarządzenia 
w sprawie monitorowania NDL lekarz, który zauważy niepożądane działanie leku, 
winien zgłosić ten fakt farmaceucie klinicznemu i wypełnić ankietę końcową.  

(akta kontroli str. 39-57) 

Lekarze jako przyczyny niezgłoszenia NDL podali: 

 oddalenie się pacjenta z oddziału, co uniemożliwiło zebranie szczegółowego 
wywiadu i dokonanie zgłoszenia; 

 brak pewności, że niepożądane objawy były spowodowane wyłącznie przez 
przyjęty lek i przekonanie, że zgłoszenie w przypadku podejrzenia NDL nie jest 
konieczne ani wymagane przepisami; 

 potraktowanie objawów jako zatrucie lekami, które nie podlega zgłoszeniu. 
(akta kontroli str. 759, 768) 

Powyższe skutkowało brakiem ujęcia niekorzystnych reakcji polekowych w ewidencji 
NDL prowadzonej przez farmaceutę klinicznego oraz nieprzesłaniem zgłoszeń NDL 
do podmiotów wskazanych w art. 36d ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne i ROM, 
pomimo że w trakcie procesu leczniczego wystąpienie niekorzystnej reakcji 
polekowej zostało odnotowane w dokumentacji medycznej. Uniemożliwiało również 
ich monitorowanie i zgłaszanie – za pośrednictwem apteki szpitalnej, ponieważ 
farmaceuta kliniczny i pozostali członkowie Zespołu ds. Monitorowania Działań 
Niepożądanych Leków i Produktów Medycznych nie posiadali wiedzy o wystąpieniu 
niepożądanej reakcji polekowej u tych pacjentów. Nieprzekazanie przez lekarzy do 
apteki szpitalnej informacji o NDL, stanowiło także naruszenie standardu 
akredytacyjnego FA 11, zgodnie z którym, informacje na temat niepożądanych 
działań stosowanych leków powinny być raportowane do apteki szpitalnej.  

Podkreślenia wymaga, że w myśl obowiązującej definicji NDL, określonej w art. 2 
pkt 3a ustawy Prawo farmaceutyczne, wprowadzonej nowelizacją ustawy Prawo 
farmaceutyczne z dnia 27 września 2013 r.59, działaniem niepożądanym produktu 
leczniczego - jest każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu 
leczniczego60. Pojęcie działania niepożądanego obejmuje zatem obecnie każdą 
niepokojącą lub szkodliwą reakcję, która pojawia się w trakcie leczenia (jednym lub 
wieloma lekami). W obecnym brzmieniu art. 2 pkt 3a ww. ustawy, niepożądane 
działanie leku występuje, gdy stwierdzono negatywny wpływ na zdrowie lub życie 
pacjenta, który wskazuje związek przyczynowy z terapią lekiem lub jego związek 
z podaniem leku jest co najmniej możliwy. W świetle wytycznych Europejskiej 
Agencji Leków, NDL powinno być zgłaszane w przypadkach, w których związek 

                                                      
59 Dz. U. poz. 1245. Zmiana weszła w życie 25 listopada 2013 r.  

60 Wcześniej działaniem niepożądanym produktu leczniczego określane było każde niekorzystne 
i niezamierzone działanie produktu leczniczego, występujące podczas stosowania dawek zalecanych u ludzi 
w  celach profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych lub dla modyfikacji funkcji fizjologicznych. Obecna 
definicja jest wynikiem transpozycji do polskiego porządku prawnego przepisów Dyrektywy 2001/83/WE oraz 
zmieniającej ją Dyrektywy 2010/84/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2010 r. zmieniającej 
– w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii – dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego 
kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010, 
str. 74 ze zm.). 
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przyczynowy jest co najmniej podejrzewany61. Zgodnie z art. 36d ust. 3 ustawy 
Prawo farmaceutyczne, zgłoszeniu działania niepożądanego nie stoi 
na przeszkodzie także brak pełnych danych opisowych przypadku. Wówczas osoba 
zgłaszająca powinna niezwłocznie po uzyskaniu dodatkowych informacji 
przedstawić uzupełnione zgłoszenie.  
 

2.2.2. Rzetelnie prowadzona była w Szpitalu ewidencja NOP62. 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. 514) 

2.3. Procedury obowiązujące w SPZZOZ, dotyczące raportowania, analizy 
i monitorowania NDL wewnątrz Szpitala, określone w zarządzeniu w sprawie 
monitorowania NDL i receptariuszu szpitalnym nie były w pełni przestrzegane.  

2.3.1. Spośród 20 skontrolowanych przypadków NDL, które stwierdzono 
u pacjentów podczas hospitalizacji lub które były powodem przyjęcia do Szpitala 
w 15 (75%) lekarze niezwłocznie, tj. w dniu zidentyfikowania NDL63 lub w ciągu 
czterech dni64, wypełnili w systemie Eskulap ankiety końcowe. Umożliwiało to 
farmaceucie klinicznemu dokonanie ich analizy oraz podjęcie działań w celu 
zgłoszenia NDL do ROM. W Szpitalu nie rejestrowano dat przekazania farmaceucie 
klinicznemu kart zgłoszeń zdarzeń niepożądanych w realizacji świadczeń 
medycznych w ZDO, dotyczących niepożądanych reakcji u pacjentów po podaniu 
środka kontrastowego.  

(akta kontroli str. 459-461, 481-482, 512-513, 597-599) 
 

2.3.2. Analiza dokumentacji medycznej 18 pacjentów, w przypadku których 
w ewidencji NDL prowadzonej przez farmaceutę klinicznego odnotowano, że 
zdarzenie wystąpiło w trakcie hospitalizacji oraz nie zostały sporządzone i przesłane 
do ROM karty zgłoszeń NDL, w 15 przypadkach65, w dokumentacji medycznej 
pacjentów znajdowały się wpisy wskazujące, że niekorzystna reakcja u pacjenta66 
została spowodowana lub mogła być spowodowana lekiem67. We wszystkich tych 

                                                      
61 Według wytycznych dotyczących zasad zgłaszania NDL, zamieszczonych na stronie internetowej URPL 
(http://urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/monitorowanie-bezpiecze%C5%84stwa-lek%C3%B3w/wytyczne-
%E2%80%93-co-i-w-jaki-spos%C3%B3b-zg%C5%82asza%C4%87), w przypadku działań niepożądanych leków 
zawsze poruszamy się w sferze przypuszczeń - mówimy o prawdopodobieństwie, a nie o pewności związku 
między przyjętym lekiem a reakcją u pacjenta, hipotetycznie związaną z terapią. (…) Sytuacje z jakimi mają do 
czynienia lekarze, inni pracownicy wykonujący zawód medyczny i ich pacjenci są niejednokrotnie bardzo 
skomplikowane i różnorodne. Nie wszystkie da się przewidzieć i opisać w wytycznych. Dlatego też oprócz zasad 
opisanych przepisami, wytycznymi, poradnikami czy instrukcjami w systemie monitorowania niepożądanych 
działań leków obowiązuje od lat uniwersalna reguła - „Jeżeli masz wątpliwości – zgłoś”. 

62 W której nie odnotowano żadnego przypadku NOP. 

63 W 11 przypadkach. 

64 Jedną po upływie jednego dnia, dwie po upływie trzech dni i jedną po upływie czterech dni. 

65 Pacjenci numery księgi głównej: „[…]” Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie 
do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK 
wyłączyła jawność informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby 
fizycznej. 
66 Po przyjęciu leków u pacjentów wystąpiły m.in. następujące objawy: wysypka, pokrzywka, obrzęk, osłabienie, 
wymioty, zawroty głowy, omdlenie, reakcja anafilaktyczna, pieczenie i zaczerwienienie skóry, złe samopoczucie, 
duszność, osutka polekowa, drętwienie kończyn.  

67 Niepożądane działania nie dotyczyły leków oznaczonych symbolem odwróconego trójkąta. Spowodowały je: 
w czterech przypadkach pyralgina, w trzech amoksycylina, w dwóch tramadol, w dwóch środek kontrastowy, 

http://urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/monitorowanie-bezpiecze%C5%84stwa-lek%C3%B3w/wytyczne-%E2%80%93-co-i-w-jaki-spos%C3%B3b-zg%C5%82asza%C4%87
http://urpl.gov.pl/pl/produkty-lecznicze/monitorowanie-bezpiecze%C5%84stwa-lek%C3%B3w/wytyczne-%E2%80%93-co-i-w-jaki-spos%C3%B3b-zg%C5%82asza%C4%87
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przypadkach lekarze, zgodnie z obowiązkiem określonym § 1 ust. 2 zarządzenia 
w sprawie monitorowania NDL, sporządzili ankiety końcowe, które znajdowały się 
w systemie ESKULAP i w dokumentacji medycznej pacjentów. Pomimo ujęcia tych 
przypadków w ewidencji NDL, farmaceuta kliniczny nie przeprowadził weryfikacji 
informacji zamieszczonych w wypełnionych przez lekarzy ankietach m.in. 
z dokumentacją medyczną oraz nie skontaktował się z lekarzem prowadzącym 
pacjenta w celu wspólnej analizy zgłoszenia, nie zwołał także posiedzenia zespołu 
ds. Monitorowania Działań Niepożądanych Leków i Produktów Medycznych w celu 
oceny zgłoszenia, pomimo takiego obowiązku określonego w § 2, § 4 i § 5 ust. 1 
zarządzenia w sprawie monitorowania NDL. W żadnym z tych przypadków nie 
przekazał zgłoszeń NDL Prezesowi URPL lub podmiotom odpowiedzialnym, ani 
do ROM.  

(akta kontroli str. 148-149, 481-509) 

Farmaceuta kliniczny wyjaśnił, że zarządzenie w sprawie monitorowania NDL 
wprowadziło system prewencji działań niepożądanych leków. W trakcie jego 
realizacji okazało się, że niektóre elementy systemu nie działają dobrze, inne uległy 
weryfikacji lub okazały się trudne do realizacji. (…) Najważniejszym zadaniem 
systemu nadzoru nad NDL jest zapobieżenie sytuacji, w której pacjent w szpitalu 
otrzymuje lek, który wcześniej wywołał u niego NDL. Głównym celem weryfikacji 
zgłoszeń, o której mowa w zarządzeniu, jest podjęcie decyzji, czy utrzymać alarm 
w programie Eskulap, czy go zdjąć. Weryfikacja i kontakt z lekarzem jest 
realizowany w przypadku pacjentów przebywających na oddziałach szpitalnych. 
W przypadku pobytu pacjenta na SOR i dużej rotacji lekarzy, kolejek pacjentów na 
SOR spełnienie tego punktu zarządzenia dla pacjentów SOR okazało się trudne 
i zostało ograniczone do ważnych przypadków. (…) weryfikacje odbywały się 
i odbywają w sytuacjach wymagających wyjaśnień. Te spotkania nie są 
dokumentowane. Podobnie jest z pracą zespołu ds. monitorowania NDL. (…) 
W przypadku roku 2017 i 2018 nie było dla mnie rzeczą oczywistą, że należy 
zgłaszać do ośrodka monitorującego NDL zdarzenia, które nie wystąpiły na terenie 
SPZZOZ (…) od 2019 roku zacząłem zgłaszać wszystkie zdarzenia. W przypadku 
pacjentów nr księgi głównej „[…]”68 wyjaśnił, że występowało małe 
prawdopodobieństwo zależności przyczynowo-skutkowej. Nie zweryfikował 
natomiast zgłoszenia dotyczącego pacjenta nr księgi głównej „[…]”69. Powinienem 
wysłać zgłoszenie do ośrodka monitorującego. 

(akta kontroli str. 521-522) 

Zgodnie z art. 2 pkt 43a ustawy Prawo farmaceutyczne, 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. 
Przepisy te jednoznacznie wskazują, że w każdym przypadku wystarczającą 
przesłanką uzasadniającą zgłoszenie działania niepożądanego jest podejrzenie 

                                                                                                                                       
oraz po jednym cefalosportna, amlodypina, ibuprofen i salicylan choliny. W 13 przypadkach NDL wystąpiły 
u pacjentów hospitalizowanych w SOR. 

68 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

69 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
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występowania związku między podaniem leku a wystąpieniem niekorzystnej reakcji 
organizmu pacjenta. 

2.3.3. W myśl przepisów § 1 ust. 3 zarządzenia w sprawie monitorowania NDL, 
w razie pozytywnej odpowiedzi na pytanie pacjenta w ankiecie wstępnej o działanie 
niepożądane leków lub wystąpienia niepożądanego działania leku w trakcie 
hospitalizacji, lekarz prowadzący pacjenta winien wypełnić ankietę końcową przy 
przyjęciu pacjenta, wypisie pacjenta lub wystąpieniu zdarzenia. Ankiety powinny 
zostać dołączone do dokumentacji medycznej pacjenta, a przed wypisaniem 
pacjenta lekarz prowadzący zobowiązany był sprawdzić, czy w dokumentacji 
znajdują się ankieta wstępna i ankieta końcowa. Na lekarzu prowadzącym 
spoczywał obowiązek uzupełnienia dokumentacji medycznej o właściwą ankietę 
przed przyjęciem i w trakcie pobytu pacjenta (§ 1 ust. 4 i 5 ww. zarządzenia).  

(akta kontroli str. 39-57) 

Podczas kontroli stwierdzono sześć przypadków niewypełnienia przez lekarzy ankiet 
końcowych dla pacjentów, u których NDL stwierdzono na podstawie 
przeprowadzonego wywiadu lub byli hospitalizowani w SOR w związku 
z niekorzystnym działaniem środka kontrastowego. I tak: 
a/ u pacjenta nr księgi głównej „[…]"70, pomimo ustalenia na podstawie wywiadu 
wystąpienia NDL w okresie poprzedzającym hospitalizację.  

(akta kontroli str. 336-381, 557-558, 897-914) 

Lekarz prowadzący wyjaśnił, że nie wypełniono dokumentacji wewnętrznej szpitala 
w dziale „ankieta końcowa” w wyniku niedopatrzenia.  

(akta kontroli str. 556) 

b/ dla pięciu71 z siedmiu pacjentów (71,4%) hospitalizowanych w SOR i Oddziale 
Pediatrycznym72 (w latach 2018-2019), w związku niekorzystną reakcją po podaniu 
środka kontrastowego podczas badania w ZDO.  

(akta kontroli str. 336-381,410-411, 477-478, 459-461, 893)  

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa i jednocześnie kierujący SOR wyjaśnił, że lekarze 
zaopatrujący pacjentów nie odnotowali w dokumentacji medycznej żadnych 
obiektywnych objawów niepożądanych reakcji w badaniu przedmiotowym 
i zakwalifikowali dolegliwości jako niepotwierdzone obiektywną wiedzą medyczną. 
Ponadto w przypadku pacjenta nr ks. głównej „[…]”73 kontrast podawano po raz 
drugi, a za pierwszym razem nie było żadnych dolegliwości. Lekarze mają 
obowiązek ustalenia związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy podaniem leku, 
a obiektywnymi objawami, których w tych przypadkach nie było, zatem uznali, 
iż do zdarzenia nie doszło.  

                                                      
70 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

71 Nr księgi głównej: „[…]”.Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

72 Dalej: PED. 

73 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
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(akta kontroli str. 612) 

Zaznaczyć należy, że pacjenci byli hospitalizowani w SOR i PED niezwłocznie 
po stwierdzeniu u nich niepożądanych reakcji bezpośrednio po podaniu środka 
kontrastowego, polegających m.in. na utracie przytomności, nudnościach 
i wymiotach, zawrotach głowy, drętwieniu kończyn, zaczerwienieniu powłok 
skórnych, swędzeniu ciała i drapaniu w gardle (przekazani zostali do SOR z ZDO). 
Niekorzystne reakcje pacjentów na środek kontrastowy udokumentowane zostały 
w sporządzonych na tę okoliczność w ZDO formularzach zgłoszenia zdarzeń 
niepożądanych w realizacji świadczeń medycznych. Także w wywiadzie i badaniu 
przedmiotowym pacjenta nr księgi głównej „[…]”74 podano, że wystąpiła reakcja 
niepożądana po podaniu dożylnym kontrastu, a u pacjenta nr księgi głównej „[…]75, 
że został przyjęty na oddział z powodu zasłabnięcia po podaniu kontrastu. Ponadto 
w przypadku wszystkich tych pacjentów farmaceuta kliniczny sporządził i przekazał 
do ROM zgłoszenia niepożądanych działań po podaniu środka kontrastowego, 
a w przypadku pacjenta nr księgi głównej „[…]”76 w zgłoszeniu NDL zakwalifikował 
jako ciężki. Powyższe okoliczności i ustalenia wskazują na potrzebę zapewnienia 
przepływu informacji o zdarzeniach niepożądanych pomiędzy ZDO, lekarzami oraz 
farmaceutą klinicznym, a także konsultacji takich przypadków.  
(akta kontroli str. 148-149, 410-411, 459-461, 477-478, 614-672, 869-872, 877-880, 

883-888, 891-892) 

Również Zespół ds. Farmakoterapii, w dwóch przypadkach ze 100 historii chorób 
przeanalizowanych przez członków Zespołu, stwierdził niewypełnienie przez lekarzy 
ankiety końcowej (co opisano w punkcie 1.5). 

(akta kontroli str. 85-86) 

2.3.4. Zgodnie z § 8 zarządzenia w sprawie monitorowania NDL, 
po udokumentowaniu wystąpienia reakcji niepożądanej, w systemie informatycznym 
Szpitala pacjent zostaje oznaczony kodem alarmowym widocznym dla personelu 
medycznego po każdym jego ponownym wprowadzeniu do systemu.  
Pomimo wypełnienia przez lekarzy ankiet końcowych: 25 października 2018 r. dla 
pacjenta nr księgi głównej „[…]”77 i 24 grudnia 2019 r. dla pacjenta nr księgi głównej 
„[…]”78, którzy byli hospitalizowani w SOR w związku z niekorzystnym działaniem 

                                                      
74 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

75 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

76 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

77 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

78 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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środka kontrastowego79 do czasu kontroli NIK, tj. 28 lutego 2020 r. nie zostali oni 
oznaczeni alertem w systemie Eskulap. 

(akta kontroli str. 40, 459-461) 
 

Zastępca dyrektora ds. lecznictwa i jednocześnie kierujący SOR wyjaśnił: (…) 
pacjenci wypełnili ankiety wstępne, lekarze wypełnili ankiety końcowe, ale nie 
uzupełnili nazwy preparatu, dlatego system nie oznaczył pacjentów. Dane w dniu 
dzisiejszym zostały uzupełnione i pacjenci w systemie są oznaczeni. 

(akta kontroli str. 612, 613)  

2.3.5. Dyrektor ustalił wzór formularza zgłoszenia niepożądanego działania produktu 
leczniczego w załączniku nr 3 do zarządzenia w sprawie monitorowania NDL. 
W kontrolowanym okresie farmaceuta kliniczny sporządzał zgłoszenia NDL 
na formularzu o treści analogicznej jak w formularzu udostępnionym na stronie 
internetowej URPL, a nie używał formularza, którego wzór został ustalony 
ww. zarządzeniem Dyrektora Szpitala. Oba formularze przewidywały podanie 
danych wymaganych przepisami art. 36e ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne.  

(akta kontroli str. 44-45, 459-461, 530-531, 533, 606, 865-892) 

Farmaceuta kliniczny wyjaśnił: zgłoszenia działań niepożądanych leków były 
dokonywane na formularzu nazwanym „żółtą kartą”. Po nawiązaniu współpracy 
z ośrodkiem monitorowania w Szczecinie, zostałem poproszony o używanie 
formularza analogicznego jak udostępniony przez URPL. W przygotowywanym 
nowym zarządzeniu ta zmiana będzie uwzględniona. 

(akta kontroli str. 609) 

2.3.6. W trakcie kontroli stwierdzono również następujące przypadki nierzetelnego 
prowadzenia dokumentacji medycznej:  

1/ W dokumentacji medycznej trzech pacjentów wskazano rozpoznania chorób 
polekowych, które nie wystąpiły u tych pacjentów. I tak: 
a/ u pacjenta nr księgi głównej „[…]”80 wskazano jako chorobę współistniejącą 
wstrząs anafilaktyczny (T88.6), pomimo iż wstrząs anafilaktyczny nie wystąpił 
podczas hospitalizacji tego pacjenta; 
b/ u pacjenta nr księgi głównej „[…]”81 jako rozpoznanie zasadnicze wskazano inne 
zespoły bólu głowy – polekowy ból głowy niesklasyfikowany gdzie indziej (G44.4), 
pomimo iż z dokumentacji medycznej pacjenta wynikało, podejrzenie choroby 
onkologicznej oraz brak było informacji o zażyciu przez niego preparatu 
farmakologicznego, który mógłby spowodować ból głowy; 
c/ u pacjenta nr księgi głównej „[…]”82 jako rozpoznanie zasadnicze wskazano inne 
zespoły bólu głowy – polekowy ból głowy niesklasyfikowany gdzie indziej (G44.4), 

                                                                                                                                       
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

79 Podanego podczas badań przeprowadzonych w ZDO. 

80 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

81 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

82 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
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pomimo iż z dokumentacji medycznej nie wynikało, że pacjent przyjął leki, które 
mogły spowodować ból głowy. 

 (akta kontroli str. 557-558, 586-588, 747-750) 

Lekarze wyjaśnili: 
a/ wpisanie rozpoznania T88.6 jako współistniejące było formalnie błędem 
merytorycznym, ponieważ nie doszło do powstania wstrząsu anafilaktycznego. 
Postawienie tego rozpoznania miało na celu zwrócenie uwagi kadr medycznych 
w przyszłości, na możliwość występowania niepożądanych objawów polekowych 
u pacjentki; 
b/ w karcie wypisowej omyłkowo wpisano numer choroby zasadniczej 
z międzynarodowej klasyfikacji, gdyż moim zamiarem było wpisanie numeru 
statystycznego choroby G44.2 z rozpoznaniem napięciowego bólu głowy – 
co wynikało z charakteru bólu i podejrzewanej ciężkiej choroby onkologicznej – duże 
obciążenie psychiczne dla pacjentki; 
c/ kod G44.4 został błędnie wpisany przez pomyłkę. 

(akta kontroli str. 556, 585, 740) 

Powyższe pomyłki nie miały wpływu na wielkość środków otrzymanych z NFZ 
na realizację świadczeń związanych z leczeniem ww. pacjentów, które rozliczane 
były w ramach ryczałtu. 

(akta kontroli str. 928) 

2/ Stosowano niejednolite zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w zakresie 
rozpoznania choroby zasadniczej u pacjentów przyjętych do Szpitala w celu 
wykonania diagnostyki alergologicznej i prowokacji lekami oraz wystąpiły 
rozbieżności pomiędzy rozpoznaniem według Międzynarodowej Statystycznej 
Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych ICD-10 wskazanym w indywidualnej 
dokumentacji pacjenta prowadzonej w formie papierowej i elektronicznej. 

a/ u pacjentów przyjętych do Szpitala w latach 2018-2019 nr księgi głównej „[…]”83 
w celu wykonania diagnostyki alergologicznej i prowokacji lekami, wskazywano 
różne numery statystyczne rozpoznania zasadniczego: T78.4 - ujemne skutki, 
niesklasyfikowane gdzie indziej – Alergia nie określona, T88.6 - Inne powikłania 
opieki chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej – Wstrząs 
anafilaktyczny wskutek niekorzystnego efektu leku prawidłowo podanego i T88.7 - 
Nieokreślony, niekorzystny skutek działania leków i środków leczniczych. 

(akta kontroli str. 673-711) 

Lekarz prowadząca wyjaśniła: W związku z brakiem numeru statystycznego ICD -10 
dotyczącego prowokacji lekiem i zmian dwa razy w roku charakterystyki grup 
rozpoznań na oddziale dziecięcym, u pacjentów przyjętych na prowokacje lekiem, 
korzystałam z numerów statystycznych, które dotyczą niekorzystnego skutku 
działania leku. Pacjenci zgłaszający się do prowokacji wykazali wcześniej 
niepożądane objawy po danym leku. Rozpoznając nadwrażliwość na określoną 
grupę leków – dobieramy lek bezpieczny na podstawie nadwrażliwości wyżej 
wymienionej. 

(akta kontroli str. 714-715) 

                                                                                                                                       
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

83 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
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b/ w kartach informacyjnych z leczenia szpitalnego oraz w historii choroby pacjentów 
nr ks. głównej „[…]”84 wskazano rozpoznanie zasadnicze - T78.4 – ujemne skutki, 
niesklasyfikowane gdzie indziej – Alergia nie określona. (prowokacja 
Paracetamolem lub Cefuroksymem), natomiast w trakcie kontroli NIK w systemie 
ESKULAP widniało u tych pacjentów rozpoznanie T88.6 – Inne powikłania opieki 
chirurgicznej i medycznej niesklasyfikowane gdzie indziej – Wstrząs anafilaktyczny 
wskutek niekorzystnego efektu leku prawidłowo podanego. (prowokacja 
Paracetamolem lub Cefuroksymem). 

(akta kontroli str. 675-695) 

Lekarz prowadząca wyjaśniła: nieścisłości jakie występują w rozpoznaniach 
na karcie informacyjnej leczenia szpitalnego a rozpoznaniem w historii choroby 
u pacjentów „[…]”85 wynikają z braku możliwości wyznaczenia przez grupę 
rozpoznania T78.4, którego na oddziale pediatrycznym nie możemy wyznaczyć 
(dotyczy pacjentów > 17 lat). Rozpoznania w historii choroby zmieniono 26 lutego 
2020 r. z odpowiednią adnotacją. 

(akta kontroli str. 681, 688, 695, 714) 

2.4. Zasady monitorowania NDL na podstawie ankiet wstępnych wypełnianych przez 
pacjentów opisano w punkcie 1.1. Spośród 41 NDL zidentyfikowanych w Szpitalu 
u pacjentów w trakcie hospitalizacji oraz które były przyczyną przyjęcia pacjentów 
do Szpitala w latach 2017-2019, w pięciu przypadkach86 informację o niekorzystnej 
reakcji polekowej przekazali lekarzom pacjenci. We wszystkich tych przypadkach 
farmaceuta kliniczny przekazał zgłoszenia NDL do ROM. Zastępca dyrektora 
ds. lecznictwa wyjaśnił, że w ramach czynności kontrolnych i nadzorczych poza 
weryfikacją wypełnienia ankiety wstępnej, nie sprawdzano, czy były 
ewidencjonowane zgłoszenia NDL przekazywane przez pacjentów w trakcie 
hospitalizacji. W wyjaśnieniach podał, że system ewidencjonowania zdarzeń 
niepożądanych związanych z farmakoterapią stosowany w SPZZOZ rejestruje 
zdarzenia niepożądane zgłaszane przez pacjentów, często bardzo odległe w czasie. 
Takie zgłoszenia służą prewencji pacjentów (…). Ale nie są zgłaszane do ośrodka 
monitorującego, z uwagi na brak pewności dotyczącej związku przyczynowo-
skutkowego między występującymi objawami, a stosowaniem konkretnego leku. 
Zgłoszenie przez pacjenta lub jego przedstawiciela wystąpienia NDL powoduje 
wypełnienie przez lekarza ankiety końcowej, co uaktywnia alarm w systemie 
komputerowym Szpitala. W sytuacji, gdy zgłoszenie NDL przez pacjenta lub jego 
przedstawiciela ustawowego jest powodem udzielenia pomocy na SOR lub 
hospitalizacji, wówczas takie zdarzenie, po weryfikacji jest zgłaszane do ośrodka 
monitorującego. W tej grupie nie było ciężkich NDL ani NOP. W sprawie zakresu 
wykorzystywania danych dotyczących NDL przekazywanych przez pacjentów 
zastępca dyrektora ds. lecznictwa wyjaśnił: skutkują one wypełnieniem przez 
lekarza ankiety końcowej, co sprawia, że system komputerowy informuje lekarza, że 
pacjent informował o NDL. 

                                                      
84 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

85 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

86 Jedno zgłoszenie w 2017 r., trzy w 2018 r. i jedno w 2019 r. Lekami, po zastosowaniu których pacjenci zgłosili 
NDL były: w trzech przypadkach amoksycylina oraz po jednym klindamycyna i tyzamina.  
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                          (akta kontroli str. 593-594, 597-599, 896) 

2.5. W trakcie kontroli nie stwierdzono przypadków dokonywania przez personel 
medyczny zgłoszeń NDL bezpośrednio do URPL lub podmiotów odpowiedzialnych. 
Zgodnie z zasadami określonymi w § 3 zarządzenia w sprawie monitorowania NDL, 
lekarze zobowiązani byli do zgłoszenia zauważonych NDL farmaceucie klinicznemu 
i wypełnienia ankiety końcowej. Farmaceuta kliniczny odpowiedzialny był wspólnie 
z lekarzem prowadzącym za dokonanie analizy NDL oraz sporządzenie 
i przekazanie podmiotom monitorującym zgłoszenia niepożądanego działania 
produktów leczniczych.  

(akta kontroli str. 39-57, 597-599, 602) 

2.5.1. Farmaceuta kliniczny wszystkie sporządzone zgłoszenia NDL (30) przekazał 
do ROM działającego w ramach Katedry Farmakoterapii Pomorskiego Uniwersytetu 
Medycznego w Szczecinie. W kontrolowanym okresie żadne zgłoszenie nie zostało 
przekazane do URPL lub podmiotów odpowiedzialnych. W myśl przepisów z art. 5b 
ustawy o izbach aptekarskich farmaceuta jest obowiązany zgłosić Prezesowi URPL 
lub podmiotowi odpowiedzialnemu działanie niepożądane produktu leczniczego. 
Zgłoszenia, farmaceuta dokonuje zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne. Także 
zgodnie z art. 36d ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, niepożądane działania 
produktów leczniczych zgłasza się Prezesowi URPL lub podmiotowi 
odpowiedzialnemu. We wzorze formularza zgłoszenia niepożądanego działania 
produktu leczniczego (który został określony w zarządzeniu w sprawie 
monitorowania NDL - załącznik nr 3), wskazano jako adresata Wydział 
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych w URPL. 
W receptariuszu szpitalnym wskazano, że w przypadku potwierdzenia działania 
niepożądanego leku farmaceuta kliniczny podejmuje decyzję o wysłaniu informacji 
do ROM i Wydziału Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
URPL. Ponadto w komunikatach bezpieczeństwa do fachowego personelu 
medycznego, zamieszczanych na stronie internetowej URPL, które według 
złożonych wyjaśnień przeglądał farmaceuta kliniczny, zamieszczane były 
informacje, że osoby fachowego personelu medycznego powinny zgłaszać wszelkie 
podejrzenia wystąpienia przypadków działań niepożądanych za pośrednictwem 
Departamentu Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych 
URPL. 

(akta kontroli str. 39-57, 150, 210, 223, 464-465, 459-461, 597-599, 602) 

Farmaceuta wyjaśnił: uważam, że dublowanie zgłoszeń jest działaniem 
niewłaściwym. Uznałem, że skoro na terenie naszego województwa jest ośrodek 
zbierający dane o NDL i przekazujący je dalej, to należy współpracować 
z najbliższym terytorialnie ośrodkiem monitorującym i dlatego wysyłałem zgłoszenia 
NDL do Regionalnego Ośrodka Monitorującego w Szczecinie.  

(akta kontroli str.529) 

Podkreślenia wymaga, że ROM jest jednostką organizacyjną Pomorskiego 
Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie87, niezależną od URPL. W myśl obecnie 
obowiązujących przepisów, regionalne ośrodki monitorowania NDL nie są 
wskazane, jako podmioty monitorujące, do których należy zgłaszać NDL, ani jako 
jednostki pośredniczące w przekazywaniu zgłoszeń NDL do URPL. Prezes URPL 
nie posiada kompetencji nadzorczych wobec nich. Kierownik ROM w informacji 
zasięgniętej w trakcie kontroli na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK 
podała, że formularze zgłoszeń otrzymane od farmaceuty klinicznego SPZZOZ 
zostały wysyłane do URPL. 

(akta kontroli str. 525) 

                                                      
87 https://www.pum.edu.pl/jednostki/jednostki-pozawydzialowe/regionalny-osrodek-monitorujacy-dzialania-
niepozadane-lekow 
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2.5.2. Poza opisanymi powyżej przypadkami, nie zapewniono zgłoszenia Prezesowi 
URPL88 lub podmiotowi odpowiedzialnemu, ani nie dokonano zgłoszenia do ROM 
niepożądanego działania leków, które wystąpiły po podaniu środka kontrastowego 
podczas badań prowadzonych w ZDO u dziewięciu z 10 pacjentów w 2017 r. oraz 
u jednego z 12 pacjentów w 2019 r. W przypadku tych pacjentów w aptece Szpitala 
znajdowały się zgłoszenia zdarzeń niepożądanych w realizacji świadczeń 
medycznych sporządzone przez pielęgniarkę zatrudnioną w ZDO. W przypadku 
sześciu z ww. pacjentów niepożądane działanie środka kontrastowego było 
przyczyną ich hospitalizacji w SOR.  

(akta kontroli str. 404, 410-411, 477-478, 512-513 ) 

Farmaceuta kliniczny wyjaśnił: do 2018 r. byłem przekonany, że zgłaszanie zdarzeń, 
które miały miejsce w ZDO dokonuje się innym trybem (np. do producenta). 
Wcześniej formularze nie były składane u mnie, a ja nie otrzymywałem żadnych 
informacji o NDL. Od czasu, gdy dowiedziałem się, że nie są zgłaszane, zacząłem 
zgłoszenia wysyłać do ośrodka monitorującego. Zgłoszenie pacjentki z 2019 r. 
zostało zgłoszone w 2020 r. po przeglądzie zgłoszeń i zauważeniu braku 
wypełnienia i wysłania zgłoszenia. Zgłoszenie zostało przesłane do ROM w trakcie 
kontroli NIK, 29 stycznia 2020 r., tj. po upływie 231 dni od wystąpienia zdarzenia. 

(akta kontroli str. 459-461, 529, 533-534, 598) 

2.5.3. Farmaceuta kliniczny nie przekazał Prezesowi URPL lub podmiotowi 
odpowiedzialnemu, ani do ROM wypełnionych kart zgłoszeń NDL, które wystąpiły 
3 lipca 2017 r. u pacjenta nr księgi głównej „[…]”89 w trakcie hospitalizacji90 
i 22 października 2018 r. u pacjenta nr księgi głównej „[…]”91, które było powodem 
hospitalizacji92. 

 (akta kontroli str. 459-461, 523, 525, 530-533) 
Farmaceuta kliniczny wyjaśnił, że w celu zgłoszenia NDL u ww. pacjentów wypełnił 
druki zgłoszenia do ośrodka monitorującego. W wyjaśnieniach podał: Standardowo, 
po wypełnieniu formularza i jego wydrukowaniu wysyłam go pocztą elektroniczną. 
W tym wypadku tak się nie stało. Nie wiem dlaczego wiadomość nie została 
wysłana. Byłem przekonany, że zgłoszenia wysłałem.  

(akta kontroli str. 529, 560) 

2.5.4. Spośród ogółem 41 NDL zidentyfikowanych przez kontrolowaną jednostkę 
w latach 2017-2019 w czasie hospitalizacji oraz będących przyczyną hospitalizacji 
pacjentów, a także 17 NDL stwierdzonych na podstawie zapisów w dokumentacji 
medycznej w trakcie kontroli NIK, farmaceuta kliniczny dokonał zgłoszenia do ROM 
3093 z nich (51,7%)94. Zgłoszenia NDL sporządzone zostały na formularzach 

                                                      
88 W tym za pośrednictwem ROM.  

89 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

90 Dreszcze po przyjęciu leku z grupy antybiotyków beta-laktamowych. 

91 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

92 Osutka po przyjęciu leku z grupy antybiotyków beta-laktamowych zawierającego amoksycylinę.  

93 Jedno zgłoszenie przesłano w trakcie kontroli NIK, po ujawnieniu braku zgłoszenia. 

94 Uwzględniając przypadki NDL zidentyfikowane przez Szpital oraz w trakcie kontroli NIK w 2017 r. spośród 21 
NDL zgłoszenia przekazano dla trzech (14,3%), w 2018 r. spośród 16 NDL zgłoszenia przekazano dla 
10 (62,5%), a w 2019 r. spośród 21 NDL zgłoszenia przekazano dla 17 (81%).  
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zgłoszeń niepożądanego działania produktu leczniczego, dla osoby wykonującej 
zawód medyczny95 i wysłane przez farmaceutę klinicznego do ROM za 
pośrednictwem poczty elektronicznej. W wyniku kontroli stwierdzono ogółem 27 
przypadków niezgłoszenia przez farmaceutę klinicznego do ROM NDL 
zidentyfikowanych i zgłoszonych mu przez osoby wykonujące w szpitalu zawody 
medyczne. Żadne z 58 NDL zidentyfikowanych przez osoby wykonujące zawody 
medyczne, które realizowały świadczenia zdrowotne w Szpitalu, nie zostało 
zgłoszone Prezesowi URPL lub podmiotowi odpowiedzialnemu96. 
Nieprzekazane zgłoszenia nie dotyczyły niekorzystnych reakcji wywołanych przez 
leki oznaczone symbolem odwróconego trójkąta.  
(akta kontroli str. 148-149, 336-381,481-509, 525, 530-534, 597-599, 602, 606-607, 
760-763, 769, 865-892, 897-914, 929)  

W kontrolowanym okresie w Szpitalu nie analizowano danych o rozpoznaniach 
u pacjentów chorób polekowych, wskazujących na możliwość wystąpienia 
niekorzystnych reakcji, wynikających ze stosowania leków, pod kątem przekazania 
zgłoszeń NDL. Dyrektor Szpitala wyjaśnił: obowiązek zgłoszenia NDL spoczywa na 
lekarzu, farmaceucie, pielęgniarce (położnej) w sytuacji, gdy obserwuje lub 
dowiaduje się od pacjenta o działaniu niepożądanym leku. W sytuacji, gdy pacjent 
przyjmowany jest planowo do leczenia należy założyć, że takie zgłoszenie zostało 
dokonane wcześniej. Mógł (powinien) to zrobić lekarz leczący pacjenta lub lekarz 
wystawiający skierowanie. Zgłaszanie wszystkich takich przypadków przez Szpital 
mogłoby prowadzić do dublowania zgłoszeń.  

(akta kontroli str. 481-482, 517, 603-605, 897-914) 
 

2.5.5. W przypadku wszystkich sześciu zidentyfikowanych w SPZZOZ przypadków 
pacjentów, którzy w latach 2017-2019 zostali przyjęci do Szpitala z powodu 
niekorzystnych reakcji polekowych97, NDL nie zostały zakwalifikowane jako 
ciężkie98. Jako ciężkich nie zakwalifikowano także 11 z 13 NDL, które wystąpiły 
u  pacjentów przyjętych w SOR i  PED po podaniu środka kontrastowego w trakcie 
wykonywania tomografii komputerowej (TK) lub rezonansu magnetycznego (MRI) 
w ZDO99.  
(akta kontroli str. 410-411, 459-461, 477-480, 595-602, 865-874, 877-878, 880-892) 

W myśl przepisów art. 2 pkt 3d ustawy Prawo farmaceutyczne ciężkim 
niepożądanym działaniem produktu leczniczego jest działanie, które bez względu na 
zastosowaną dawkę produktu leczniczego powoduje m.in. konieczność 
hospitalizacji. 

Farmaceuta kliniczny wyjaśnił, że w 2016 r. na stronach URPL ukazała się 
informacja, że za ciężkie z prawnego punktu widzenia uznaje się działanie 
niepożądane, które powoduje: zgon pacjenta; zagrożenie życia; konieczność 
leczenia szpitalnego lub jego przedłużenie; trwałe lub znaczne inwalidztwo, wady 
rozwoju płodu i inne, które lekarz według swojego stanu wiedzy uzna za ciężkie. 

                                                      
95 Analogicznych jak udostępnione na stronie internetowej URPL. 

96 W tym 26, które uznane zostały przez farmaceutę klinicznego jako ciężkie lub stanowiły podstawę przyjęcia 
do szpitala i w myśl art. 2 pkt 3d powinny być zakwalifikowane jako ciężkie. 

97 Nr księgi głównej: „[…]”. Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji 
publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm.) i art. 4 pkt. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 ze zm.) NIK wyłączyła jawność 
informacji w zakresie danych osobowych. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 

98 W zgłoszeniach przekazanych ROM niepożądane działanie produktów leczniczych, które spowodowało 
konieczność hospitalizacji nie zostało zakwalifikowane przez farmaceutę klinicznego jako ciężkie. 

99 Czas trwania hospitalizacji 17 z 19 pacjentów przyjętych w SOR i PED z powodu NDL wynosił jeden dzień, 
pozostałych dwóch w PED: trzy i pięć dni. 
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W tej samej informacji URPL zaznaczył, że o kwalifikacji działania niepożądanego 
do działań poważnych decyduje stopień jego nasilenia. W wyjaśnieniach podał 
także: zgłoszenie do URPL wysyłałem od 2013 r. i nie zauważyłem tej informacji. 
Trudno mi jednak uznać, że wysypka na części ciała u pacjenta bez innych 
objawów, jest ciężkim działaniem niepożądanym, nawet jeżeli była przyczyną 
hospitalizacji dziecka. Za ciężkie niepożądane działanie uznawałem tylko takie 
reakcje polekowe, które zagrażały zdrowiu i życiu pacjenta i wymagały 
kwalifikowanej pomocy lekarskiej. Decydując się na uznanie zdarzenia za ciężkie 
kierowałem się stopniem nasilenia objawów. Fakt hospitalizacji (np. na SOR) nie 
oznacza wypełnienia warunku „konieczność hospitalizacji”.  

(akta kontroli str. 469, 529) 

Przepisy art. 2 pkt 3d ustawy Prawo farmaceutyczne jednoznacznie definiują, jakie 
działanie jest ciężkim niepożądanym działaniem produktu leczniczego, tj. które bez 
względu na zastosowaną dawkę produktu leczniczego powoduje zgon pacjenta, 
zagrożenie życia, konieczność hospitalizacji lub jej przedłużenie, trwały lub znaczny 
uszczerbek na zdrowiu, lub jest chorobą, wadą wrodzoną lub uszkodzeniem płodu. 
Dopuszczają jednocześnie możliwość dodatkowego uznania za ciężkie przez 
lekarza (według jego stanu wiedzy) także innego niż ww. działania produktu 
leczniczego. Bezsprzecznym jest, że u pacjentów przyjętych w SOR i PED Szpitala 
w związku z niekorzystną reakcją polekową wystąpiła konieczność ich hospitalizacji. 
Jednocześnie podkreślenia wymaga, że spośród 28 pacjentów, u których w latach 
2017-2019 wystąpiło niepożądane działanie po podaniu środka kontrastowego, 
13 przekazanych zostało na SOR, co wskazuje na uznanie konieczności ich 
hospitalizacji na tym Oddziale Szpitala.  

(akta kontroli str. 410-411, 477-478, 597-599, 602) 

2.6. W regulacjach wewnętrznych Szpitala nie określono terminów przekazywania 
zgłoszeń NDL podmiotom monitorującym. Spośród 13 zgłoszeń NDL wysłanych 
do ROM, które zostały zakwalifikowane przez farmaceutę klinicznego jako ciężkie 
lub spowodowały konieczność hospitalizacji pacjentów w SOR i PED, dziewięć 
(69,2%) przekazano do ROM do 14 dni od dnia powzięcia informacji o ich 
wystąpieniu100. Zgłoszenia czterech (30,8%) po upływie od 25 dni do 69 dni 
od wystąpienia NDL i od 24 dni do 27 dni od otrzymania przez farmaceutę 
od lekarzy zgłoszeń NDL w formie ankiet końcowych. 

Zgłoszenia 16 NDL innych niż ciężkie farmaceuta kliniczny przekazał do ROM 
po upływie od jednego do 23 dni101 od wystąpienia NDL, a jedno zgłoszenie 
dotyczące niepożądanego działania środka kontrastowego u pacjenta S.P., które 
wystąpiło w dniu 12 czerwca 2019 r., zostało przekazane do ROM w trakcie kontroli 
NIK - 29 stycznia 2020 r., po zauważeniu przez farmaceutę braku wypełnienia oraz 
wysłania zgłoszenia (tj. po upływie 231 dni od wystąpienia zdarzenia). 

(akta kontroli str. 459-461, 529, 533-534, 602) 

2.7. Wszystkie zgłoszenia NDL przekazane przez farmaceutę klinicznego do ROM 
zawierały dane wymagane przepisami art. 36e ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne 
i nie były uzupełniane w trybie art. 36d ust. 3 tej ustawy. W jednym przypadku ROM 
wystąpił o podanie danych dotyczących dawkowania leków oraz weryfikację nazw 
handlowych. Farmaceuta kliniczny niezwłocznie przekazał wyjaśnienia do ROM.  

(akta kontroli str. 459-467, 469-471, 533) 

2.8. Poza dokumentacją dotyczącą wyników przeglądu historii chorób 
przeprowadzonego przez Zespół ds. Farmakoterapii (co opisano w punkcie 1.5) 

                                                      
100 Od jednego do 14 dni. 

101 Z tego siedem przekazano przed upływem 7 dni od dnia powzięcia informacji o ich wystąpieniu NDL, siedem 
od 8 do 14 dni, a dwa powyżej 14 dni. 
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w Szpitalu brak było dokumentacji potwierdzającej prowadzenie w latach 2017-2019 
kompleksowych, udokumentowanych analiz dotyczących oceny NDL 
zidentyfikowanych w Szpitalu. Zgodnie z § 9 zarządzenia w sprawie monitorowania 
NDL, ankiety i wyniki badań pacjentów winny być okresowo analizowane przez 
Zespół ds. Monitorowania Działań Niepożądanych Leków i Produktów Medycznych. 
W trakcie kontroli nie przedłożono dokumentacji potwierdzającej realizację przez 
Zespół ds. Monitorowania Działań Niepożądanych Leków i Produktów Medycznych 
ww. obowiązków. Zastępca dyrektora ds. lecznictwa wyjaśnił: Praca Zespołu 
ds. Monitorowania Działań Niepożądanych Leków, Zespołu ds. Farmakoterapii oraz 
posiedzenia Komitetu Jakości stanowią wystarczający nadzór nad zgłoszeniami 
NDL. Zadania Zespołu ds. Monitorowania Działań Niepożądanych Leków, zapisane 
w § 9 zarządzenia Dyrektora nr 4/2015 (analiza zgłoszeń) były realizowane podczas 
spotkań Zespołu ds. Monitorowania Działań Niepożądanych Leków, ale te spotkania 
nie były protokołowane. 

(akta kontroli str. 39-57, 230, 459-461, 593-594) 

Według wyjaśnień Dyrektora Szpitala, wszystkie zgłoszenia z oddziałów były 
analizowane z udziałem lekarza prowadzącego i profesora alergologa 
zatrudnionego w SPZZOZ. Analizowano zarówno zdarzenia, które miały miejsce 
podczas hospitalizacji (wszystkie) oraz zgłaszane przez pacjentów, które miały 
miejsce w przeszłości. Każde NDL, które było zgłoszone podczas hospitalizacji było 
poddawane ocenie przyczynowości. W latach 2017-2019 było to łącznie dziewięć 
osób (bez zdarzeń w ZDO102). Wnioski to: zalecenie unikania leku, po którego 
stosowaniu wystąpiły działania niepożądane, zalecenie skontaktowania się 
z poradnią alergologiczną, szukanie bezpiecznych leków zastępczych. Zdarzenia 
zgłaszane przez pacjentów były analizowane w sytuacji, gdy pozostawienie 
otrzymanej informacji bez wyjaśnień zagrażałoby zdrowiu pacjenta. W przypadku, 
gdy zgłoszenie dotyczyło zdarzenia w przeszłości, a pacjent przebywał w szpitalu, 
analizę zgłoszenia przeprowadzał farmaceuta kliniczny. Z rozmowy z pacjentem 
była sporządzana notatka. Odczynów poszczepiennych w naszym Szpitalu nie 
stwierdzono. Spotkania Zespołu ds. Monitorowania Działań Niepożądanych Leków 
nie były protokołowane.  

(akta kontroli str. 29-30, 41, 230-232, 398-403) 

W sporządzanych notatkach o zgłoszonym dzianiu niepożądanym farmaceuta 
kliniczny ujmował m.in. informacje o objawach po zastosowaniu leku, czy podobne 
objawy występowały przed jego zastosowaniem, o innych stosowanych lekach oraz 
określał prawdopodobieństwo zależności przyczyna-skutek (wg skali pewne, 
prawdopodobne, możliwe, mało prawdopodobne i nieokreślone), wskazywał także 
ewentualną konieczność weryfikacji i zalecenia. Realizacja zadań dotyczących 
kontroli i nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii została przypisana aptece 
szpitalnej, w której zatrudniony był farmaceuta kliniczny.  

(akta kontroli str. 39-57, 398-403, 412-431) 

Farmaceuta kliniczny wyjaśnił, że w sprawach związanych z wystąpieniem NDL 
w celu oceny zgłoszenia konsultował się z profesorem alergologiem, lekarzem 
prowadzącym oraz zastępcą dyrektora ds. lecznictwa. Spotkania te nie były 
protokołowane. Zgłoszenia NDL były przedmiotem coczwartkowych spotkań 
z członkami Zespołu ds. Monitorowania Działań Niepożądanych Leków i Produktów 
Medycznych. Spotkania te nie były protokołowane. Wyników analizy, które były na 
bieżąco wdrażane nie spisywano. (…) Zadaniem przyjętego w SPZZOZ systemu 
monitorowania NDL jest ochrona pacjentów przed podaniem leku, który wcześniej 
spowodował niepożądaną reakcję. I te informacje są dokumentowane. 
Nie uznaliśmy za potrzebne dokumentować naszych dyskusji. 
                                                      
102 NDL, które wystąpiły u pacjentów podczas badania środka kontrastowego.  
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(akta kontroli str. 583, 590) 

2.9. W trakcie hospitalizacji oraz badań pacjentów w ZDO, Szpital zidentyfikował 
w latach 2017-2019 ogółem 35 NDL103, w tym trzy uznano za ciężkie. Nie został 
stwierdzony żaden przypadek NOP. Koszty leczenia tych pacjentów związane 
z NDL wyniosły co najmniej 7 808,97 zł104. Średni czas hospitalizacji związany z 
NDL nie przekraczał jednego dnia. W przypadku 15 pacjentów, u których NDL 
wystąpił po podaniu środka kontrastowego podczas MRI lub TK nie wystąpiła 
konieczność ich hospitalizacji, a w przypadku 13 udzielono świadczeń w SOR i 
PED. Odsetek hospitalizacji, w trakcie których Szpital stwierdził wystąpienie NDL 
wynosił: w 2017 r. 0,036%, w 2018 r. 0,028% i w 2019 r. 0,054%. 

(akta kontroli str. 595-599) 

2.10. W kontrolowanym okresie, w sześciu105 przypadkach przyjęcie pacjentów 
do Szpitala nastąpiło w związku ze zidentyfikowanym przez personel medyczny 
niepożądanym działaniem leków. Koszty leczenia chorób związanych z NDL u tych 
pacjentów wyniosły ogółem 7 940,21 zł106, a czas ich hospitalizacji ogółem – 11 
dni107. Nie odnotowano przyjęć do Szpitala w związku z NOP. Przyjęcia do szpitala 
związane z wystąpieniem NDL stanowiły 0,006% hospitalizacji w 2017 r. 0,010% 
w 2018 r. i 0,003% w 2019 r. Uwzględniając przypadki przyjęcia do Szpitala, które 
w ocenie NIK również wiązały się z NDL, odsetek ten wynosił odpowiednio: 0,032%; 
0,028% oraz 0,017%. 

(akta kontroli str. 459-461, 477, 600-602) 

2.11. Według danych Sekcji Statystyki Szpitala dotyczących pacjentów 
z rozpoznaniem schorzeń polekowych, w latach 2017-2019, w SPZZOZ 
hospitalizowanych było ogółem 78 pacjentów108, u których choroba polekowa była 
rozpoznaniem głównym oraz pięciu109, u których schorzenie polekowe rozpoznano 
jako współistniejące. Wysokość środków otrzymanych przez Szpital od NFZ 
na realizację świadczeń związanych z leczeniem schorzeń polekowych (bez 
pacjentów, którym udzielono świadczeń w SOR finansowanym w formie ryczałtu) 
wyniosła 143 416,65 zł. Najczęstszymi rozpoznaniami była zaćma polekowa (H26.3) 
– 40 przypadków, polekowa hipoglikemia bez śpiączki (E16.0) - 13, wstrząs 
anafilaktyczny wskutek niekorzystnego efektu leczniczego leku prawidłowo 
podanego (T88.6) -10, polekowy ból głowy niesklasyfikowany gdzie indziej (G44.4) – 
7, nieokreślony, niekorzystny skutek działania leków i środków leczniczych (T88.7) – 
4 oraz alergia nieokreślona (T78.4) - 4. 

(akta kontroli str. 603-605) 

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

 Nie zapewniono rzetelnego identyfikowania i ewidencjonowania niekorzystnych 1.
reakcji polekowych.  

(akta kontroli str. 336-381, 760-763, 769, 897-914) 

                                                      
103 Z tego: w 2017r. - 11, w 2018 r. – osiem i w 2019 r. – 16.  

104 Nie uwzględniono niewielkich i trudnych do oszacowania kosztów udzielenia pomocy, poniesionych w 
związku z leczeniem NDL w trakcie diagnostyki lub leczenia choroby zasadniczej. Zidentyfikowany koszt 
leczenia NDL u pacjentów w SOR wahał się od 200 zł do 1 090,50 zł.  

105 Z tego: w 2017 r. - dwa, w 2018 r. - trzy i w 2019 r. - jeden. 

106 I wahał się od 445,92 zł do 3 634,88 zł 

107 Czas hospitalizacji poszczególnych pacjentów wynosił od jednego do pięciu dni. Średnio w 2017 r. i 2019 r. 
jeden dzień oraz w 2018 r. trzy dni.  

108 Z tego: w 2017 r. - 27, w 2018 r. - 32 i w 2019 r. - 19. 

109Z tego w 2017 r. -  jeden, w 2018 r. - dwa i w 2019 r. - dwa. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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 Nie zapewniono przekazania Prezesowi URPL lub podmiotom odpowiedzialnym 2.
zgłoszeń NDL zidentyfikowanych przez osoby wykonujące zawody medyczne, które 
realizowały świadczenia zdrowotne w Szpitalu. 

(akta kontroli str. 39-57, 150, 210, 223, 464-465, 459-461, 597-599, 602) 

 Nie zapewniono przekazania przez farmaceutę klinicznego do ROM 27  3.
informacji o NDL zidentyfikowanych i przekazanych mu przez osoby wykonujące 
zawody medyczne, które realizowały świadczenia zdrowotne w Szpitalu. 
(akta kontroli str. 148-149, 336-381, 404, 410-411,459-461, 477-478, 481-509, 512-
513, 523, 525, 530-534, 597-599, 602, 606-607, 760-763, 769, 865-892, 897-914, 
929)  

 Nie zakwalifikowano jako ciężkich 17 z 19 (89,5%) przypadków NDL, które były 4.
przyczyną hospitalizacji pacjentów, pomimo spełnienia przesłanki określonej w art. 2 
pkt 3d ustawy Prawo farmaceutyczne. 
(akta kontroli str. 410-411, 459-461, 477-480, 595-602, 865-874, 877-878, 880-892) 

 Nie zapewniono rzetelnej i prawidłowej realizacji obowiązków wynikających 5.
z zarządzenia w sprawie monitorowania NDL dotyczących: wypełniania ankiet 
końcowych, analizy danych zawartych w ww. ankietach oraz przygotowania 
zgłoszeń NDL, oznaczania w systemie informatycznym kodem alarmowym 
pacjentów, u których zidentyfikowano niepożądane reakcje polekowe, stosowania 
ustalonego wzoru formularza zgłoszenia NDL. 
(akta kontroli str. 39-57, 85-86, 148-149, 150, 210, 223, 336-381, 410-411, 459-
461,464-465, 477-478, 459-461, 481-509, 512-513, 530-531, 533, 557-558, 597-
599, 602, 606, 865-892, 893, 897-914) 

 Nierzetelne prowadzono dokumentację medyczną. 6.
(akta kontroli str. 557-558, 586-588, 673-711, 747-750) 

Obowiązujące przepisy oraz procedury wewnętrzne dotyczące monitorowania 
i raportowania NDL nie były w pełni przestrzegane. Nie zapewniono rzetelnego 
monitorowania występowania niekorzystnych reakcji polekowych u pacjentów. 
W trakcie kontroli ujawniono dwa przypadki niezaewidencjonowania NDL, które 
odnotowano w dokumentacji medycznej pacjentów. Zaniechano zgłaszania NDL 
Prezesowi URPL lub podmiotom odpowiedzialnym. Nie przestrzegano także w pełni 
określonego w receptariuszu szpitalnym obowiązku informowania o niekorzystnych 
reakcjach polekowych ROM. Działania organizacyjne i informacyjno-edukacyjne 
podejmowane w kontrolowanej jednostce wpłynęły na systematyczny wzrost liczby 
zgłoszeń NDL przekazywanych do ROM z trzech w 2017 r. do 10 w 2018 r. i 16 
w 2019 r. Wzrosła również zgłaszalność NDL z 14,3% w 2017 r. do 81% w 2019 r. 
Wszystkie przekazane zgłoszenia zawierały wymagane dane, ale sporządzane były 
na druku niezgodnym ze wzorem wprowadzonym zarządzeniem w sprawie 
monitorowania NDL. Ponadto nie uwzględniano przesłanek do kwalifikowania 
ciężkich NDL, wynikających z przepisów art. 2 pkt 3d ustawy Prawo 
farmaceutyczne. Nie była również zachowana należyta rzetelność przy prowadzeniu 
dokumentacji medycznej oraz przy wypełnianiu obowiązków wynikających 
z zarządzenia w sprawie monitorowania NDL.  

IV. Uwagi i wnioski 
Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że ustawowy obowiązek zgłaszania NDL 
Prezesowi URPL lub podmiotom odpowiedzialnym110 nałożony jest na osoby 
wykonujące zawód medyczny. W sytuacji wypełnienia przez lekarzy ankiet 

                                                      
110 Określony w art. 45a ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, art. 16 pkt 3 ustawy o zawodach 
pielęgniarki i położnej, art. 11 ust. 9 pkt 2a ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i art. 5b ustawy 
o  izbach aptekarskich. 

OCENA CZĄSTKOWA 

Uwagi 
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końcowych lub zgłoszenia w inny sposób przez osoby wykonujące zawód medyczny 
zauważonego NDL farmaceucie klinicznemu i nieprzekazania przez niego 
zgłoszenia NDL, pomimo wypełnienia przez te osoby obowiązku wynikającego 
z regulacji wewnętrznych, nie następuje realizacja nałożonego na nie ustawowego 
obowiązku zgłoszenia NDL Prezesowi URPL lub podmiotom odpowiedzialnym.  

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

 Ustalenie składu Zespołu ds. Monitorowania Działań Niepożądanych Leków 1.
i Produktów Medycznych w trybie przewidzianym w § 5 ust. 1 zarządzenia 
w sprawie monitorowania NDL.  

 Zapewnienie częstotliwości posiedzeń Zespołu ds. Farmakoterapii i Komitetu 2.
Terapeutycznego zgodnie z ustaloną w zarządzeniach o ich powołaniu.  

 Podjęcie działań organizacyjnych mających na celu zapewnienie: 3.

a/ prawidłowego identyfikowania niekorzystnych reakcji polekowych u pacjentów 
przez osoby wykonujące zawód medyczny oraz ich ewidencjonowania; 

b/ zgłaszania NDL do podmiotów monitorujących; 

c/ prawidłowej realizacji przez pracowników Szpitala obowiązków wynikających 
z zarządzenia w sprawie monitorowania NDL; 

d/ rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej. 

 
 

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 Szczecinie. 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 dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i 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. 

Szczecin,      1      kwietnia 2020 r. 

 

 
 

Kontroler 
Marzanna Wierzbicka 
doradca techniczny 
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podpis 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

Dyrektor 
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podpis 

Wnioski 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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