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I. Dane identyfikacyjne 
107 Szpital Wojskowy z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Wałczu 1, ul. Kołobrzeska 44, 78-600 Wałcz. 
 

płk lek. Artur Bobruk – Komendant od 4 grudnia 2019 r. Uprzednio od 1 stycznia 
2014 r. do 30 września 2019 r. dyrektorem Szpitala był Marek Kornet.  
Od 1 października 2019 r. do 3 grudnia 2019 r. obowiązki dyrektora pełnił Robert 
Sokołowski – zastępca dyrektora ds. lecznictwa2. 

 

1. Organizacja wykonywania zadań monitorowania niepożądanych działań leków. 
2. Monitorowanie występowania niepożądanych działań leków i zapewnienie ich 
zgłaszania. 
 
Lata 2017-2019, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem. 

Art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3. 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Szczecinie. 

 

1. Wiesław Kaszak, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/35/2020 z 27 stycznia 2020 r. 

2. Artur Matejko, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/8/2020 z 10 stycznia 2020 r. oraz LSZ/39/2020 z 3 lutego 2020 r. 

(akta kontroli str. 1, 5, 130-131) 
 

II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 

W ocenie NIK rozwiązania organizacyjne przyjęte przez Szpital oraz wprowadzone 
regulacje wewnętrzne nie zapewniały prawidłowego i rzetelnego monitorowania 
niepożądanych działań leków5 oraz ich niezwłocznego zgłaszania. Obowiązujące 
procedury nie zapewniały skutecznego przepływu informacji o niekorzystnych 
reakcjach polekowych identyfikowanych w Szpitalu oraz niezwłocznego 
przekazywania zgłoszeń NDL do Apteki Zakładowej6. Pomimo, że Szpital zapewnił 
personelowi udział w szkoleniach z zakresu monitorowania NDL i od 2019 r., 
po włączeniu się placówki w proces ubiegania się o uzyskanie statusu szpitala 
akredytowanego, podejmował działania w celu odpowiedniej realizacji obowiązku 
zgłaszania NDL, przyjęte rozwiązania nie zapewniły pełnej identyfikacji NDL, a także 
ich zgłaszania Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów 
Medycznych i Produktów Biobójczych7 lub podmiotom odpowiedzialnym, które 

                                                      
1 Dalej: Szpital.  
2 Na podstawie udzielonego przez dyrektora Szpitala pełnomocnictwa nr 12/2019 z 5 sierpnia 2019 r.  
3 Dz.U. z 2019 r. poz. 489, ze zm.; dalej: ustawa o NIK. 
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. 
5 Dalej: NDL. 
6 Dalej: apteka. 
7 Dalej: URPL lub Urząd.   
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uzyskały pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych8. 
Wskazuje na to skala ujawnionych przypadków niepożądanego działania produktów 
leczniczych (15,3% analizowanych przypadków) niezgłoszonych do apteki 
i właściwym podmiotom. Świadczy to również o braku skutecznych mechanizmów 
kontroli i nadzoru nad monitorowaniem niepożądanych działań leków, co mogło być 
przyczyną niezagwarantowania pełnej zgłaszalności NDL.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego  

1. Organizacja wykonywania zadań monitorowania 
niepożądanych działań leków 

1.1. Szpital utworzony został zarządzeniem nr 43/MON Ministra Obrony Narodowej 
z dnia 7 października 1998 r. w sprawie utworzenia samodzielnych publicznych 
zakładów opieki zdrowotnej9. Jest samodzielnym publicznym zakładem opieki 
zdrowotnej, podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej10. Czynności 
podmiotu tworzącego w stosunku do Szpitala oraz nadzór nad jego działalnością 
wykonuje Minister Obrony Narodowej lub osoby przez niego upoważnione11. 

(akta kontroli str. 345) 

W Regulaminie organizacyjnym Szpitala12 jako zadania kierownika apteki wskazano 
m.in. przekazywanie Prezesowi Urzędu informacji o niepożądanym działaniu 
produktu leczniczego lub wyrobu medycznego; przekazywanie organom Inspekcji 
Farmaceutycznej informacji o podejrzeniu lub stwierdzeniu, że dany produkt 
leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym. Ponadto 
do zadań kierownika przypisano kontrolę prawidłowego i terminowego wykonywania 
przez aptekę dokumentów ewidencyjnych i sprawozdawczych; aktywny udział 
w przedsięwzięciach związanych z poprawą jakości (ISO) oraz akredytacją Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia13. W regulaminie organizacyjnym 
wskazano również samodzielne funkcjonujące stanowiska pracy, w tym m.in. 
pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością14. 

(akta kontroli str. 132-167, 345) 
 

Do zakresu obowiązków stanowiska pracy pełnomocnika ds. SZJ15 należało 
m.in.: opracowywanie, weryfikacja, aktualizacja, wdrażanie i nadzór nad 
dokumentacją w zakresie systemu zarządzania jakością oraz funkcjonujących 
procedur medycznych mających wpływ na udzielane świadczenia zdrowotne 
pacjentom Szpitala; uczestnictwo w opracowywaniu dokumentów wewnętrznych 
np. procedur, instrukcji, wytycznych oraz planów kontroli w zakresie poprawy jakości 
świadczeń zdrowotnych; koordynowanie pracami zespołów i komisji działających 
w Szpitalu w zakresie SZJ; planowanie i organizowanie szkoleń służących 

                                                      
8 Dalej: podmioty/podmiot odpowiedzialny. 
9 Dz. Rozk. MON poz. 97, ze zm. 
10 Dz. U. z 2020 r. poz. 295. 
11 Zarządzenie nr 3/MON z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie nadania Statutu 107 Szpitalowi Wojskowemu 
z Przychodnią Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wałczu (Dz. Urz. Ministra ON 
poz. 25). 
12 Wprowadzonym zarządzeniem nr 107/2012 Dyrektora Szpitala w Wałczu z 4 czerwca 2012 r., ze zm., dalej: 
regulamin organizacyjny. 
13 Dalej: CMJ. 
14 Dalej: pełnomocnik ds. SZJ. 
15 Zakres obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności stanowiska pracy: pełnomocnik ds. SZJ z 31 maja 2017 r. 
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wdrażaniu ww. systemu oraz podejmowanie działań służących poprawie jakości 
świadczonych usług. 

(akta kontroli str. 168-170) 

W okresie objętym kontrolą zasady postępowania w Szpitalu, w przypadku 
wystąpienia NDL oraz podejrzenia wady jakościowej produktu leczniczego, 
określone zostały w rozdziale 6 Receptariusza Szpitala16. W załączniku nr 4 
do receptariusza17 zdefiniowano działanie niepożądane produktu leczniczego, jako 
każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego. 

(akta kontroli str. 311-318, 346) 

W przypadku podejrzenia NDL18 w receptariuszu (obowiązującym w latach 2017-
2019) wskazano, że lekarz, pielęgniarka lub położna ordynująca winni podjąć 
następujące działania:  
- natychmiast wstrzymać podawanie leku; 
- zabezpieczyć lek łącznie z jego opakowaniem, aparatem do przetoczeń, igłą, 

strzykawką lub innymi użytymi materiałami medycznymi (zabezpieczenie polegać 
miało na umieszczeniu w/w środków leczniczych w pojemniku na odpady 
medyczne z napisem: lek do badań - podejrzenie działania niepożądanego); 

- zgłosić o zaistniałym fakcie koordynatorowi/lekarzowi dyżurnemu; 
- koordynator/lekarz dyżurny - wypełnić zgłoszenie niepożądanego działania 

produktu leczniczego (wg wzoru załącznika nr 4) w dwóch egzemplarzach 
(oryginał wraz z zabezpieczonym lekiem lub wyrobem medycznym przekazać 
kierownikowi apteki, a kopię dołączyć do historii choroby pacjenta). 

Kierownik apteki powinien: 
- powiadomić Dyrektora Szpitala o powyższym zdarzeniu oraz zabezpieczyć serię 

wątpliwego leku uniemożliwiając jego dalszą dystrybucję;  
- po analizie zgłosić zaistniały przypadek Wojewódzkiemu Inspektorowi 

Farmaceutycznemu oraz przekazać oryginał załącznika nr 4 i zabezpieczony lek 
wraz z użytymi materiałami medycznymi, a także przesłać do Wydziału 
Monitorowania Niepożądanych Działań Produktów Leczniczych wypełniony 
załącznik nr 4. 

Badanie realizacji zadań zgodnie w ww. procedurami w przypadku podejrzenia 
działania niepożądanego leku przedstawiono w obszarze drugim niniejszego 
wystąpienia.19 

(akta kontroli str. 315, 346) 

Ponadto w receptariuszu zawarto instrukcje dotyczące postępowania w przypadku: 
- wstrzymania lub wycofania z obrotu produktów leczniczych lub wyrobów 

medycznych (rozdział 10)20; 

                                                      
16 Dalej: receptariusz. 
17 Formularzu zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego 
18 Dotyczyło to również leków przyjmowanych przez pacjentów na inną jednostkę chorobową, niż będąca 
przyczyną hospitalizacji. 
19 W okresie objętym kontrolą NIK (2017-2019) zgłoszono 10 zdarzeń niepożądanych do URPL, który przyjął 
przesłane zgłoszenia i zarejestrował je pod numerami S177/2018 oraz S1775/2018 – S1783/2018 
20 Kierownik apteki zobowiązany był codziennie sprawdzać strony internetowe Wojewódzkiego Inspektora 
Farmaceutycznego lub po otrzymaniu decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu produktu leczniczego lub 
wyrobu medycznego, zobowiązany jest do natychmiastowego podjęcia następujących działań: zabezpieczenia 
posiadanego zapasu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego przed dalszym wprowadzaniem do obrotu; 
przekazania otrzymanej decyzji wszystkim bezpośrednim odbiorcom danego preparatu, fakt powiadomienia 
zostaje odnotowany w rejestrze środków wycofanych/wstrzymanych w obrocie apteki; w przypadku decyzji 
o wstrzymaniu, wymienione produkty lecznicze lub wyroby medyczne pozostają w aptece w oznaczonym, 
wydzielonym i zabezpieczonym miejscu, tak aby niemożliwym było wprowadzenie ich do obrotu; w przypadku 
wycofania środka oddziały i komórki organizacyjne zwracają wymieniony produkt leczniczy lub wyrób medyczny 
do apteki. Apteka zwraca zapas do hurtowni farmaceutycznej. Fakt wstrzymania lub wycofania środka z obrotu 
zostaje odnotowany w prowadzonym przez aptekę rejestrze środków wycofanych/wstrzymanych w obrocie. 
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- leków podlegających dodatkowemu monitorowaniu (rozdział 15). 

(akta kontroli str. 348) 

W kontrolowanym okresie w Szpitalu obowiązywała Standardowa Procedura 
Operacyjna SOP nr 48.1 w. III pn. Postępowanie w przypadku podejrzenia 
niewłaściwej jakości bądź niepożądanego działania leku lub niewłaściwej jakości 
materiału medycznego i z decyzjami Inspektora Farmaceutycznego. W zakresie 
postępowania w przypadku podejrzenia NDL odwołano się w niej do procedury 
z rozdziału 6 receptariusza. W zakresie postępowania z decyzjami Inspektora 
Farmaceutycznego w procedurze określono, że wszystkie informacje od Inspektora 
Farmaceutycznego umieszczane są bezpośrednio na wewnątrzszpitalnej stronie 
internetowej Szpitala w zakładce Komunikaty i decyzje GIF. Osoby odpowiedzialne 
za gospodarowanie lekami i wyrobami medycznymi w jednostkach organizacyjnych 
Szpitala, zobowiązane były do codziennego i systematycznego sprawdzania decyzji 
oraz potwierdzenia21 odczytania każdej wiadomości i wskazania numeru decyzji, 
daty jej przeczytania oraz informacji o podjętych działaniach. 

(akta kontroli str. 305-309) 

Zarządzeniem nr 102/2017 Dyrektora Szpitala z 29 maja 2017 r. został powołany 
Zespół do Spraw Antybiotykoterapii i Farmakoterapii pełniący również rolę Komitetu 
Terapeutycznego. Przewodniczącym zespołu był kierownik apteki. Do jego zadań 
należało m.in.: 
- sporządzenie receptariusza; 
- wprowadzanie i skreślanie leków ze Szpitalnej Listy Leków22; 
- kontrola stosowania SLL w oddziałach; 
- wprowadzanie i rozpowszechnianie współczesnej wiedzy farmakoterapeutycznej; 
- wprowadzanie racjonalnej terapii; 
- monitorowanie bezpieczeństwa stosowanych w Szpitalu leków; 
- ograniczanie ryzyka występowania niekorzystnych interakcji w polifarmakoterapii. 

 (akta kontroli str. 313, 346) 

Zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr 211/2014 z 31 października 2014 r.23, powołany 
został zespół ds. analizy zdarzeń niepożądanych. Zdarzenie niepożądane określono 
jako szkodę wywołaną w trakcie/efekcie leczenia, niezwiązaną z naturalnym 
przebiegiem choroby, stanem zdrowia pacjenta lub ryzykiem jej wystąpienia. Do 
zdarzeń niepożądanych zaliczono m.in.: niewłaściwe podanie leku; podanie 
niewłaściwego leku lub leku właściwego w nieodpowiedniej dawce; pominięcie 
dawki leku; nieprawidłowy czas podania leku; zbyt duże, zbyt małe dawki oraz 
niewłaściwą drogę podania leku; kontynuację leczenia pomimo nieskuteczności 
terapii; niepodanie leków, których pacjent wymagał; podanie właściwego leku, który 
z innym lekiem lub żywnością wszedł w niekorzystne interakcje; podanie leku 
wywołującego wcześniej reakcje alergiczne. 

 (akta kontroli str. 269-271) 

Zarządzeniem nr 2/2019 Dyrektora Szpitala z 8 stycznia 2019 r. w sprawie 
aktualizacji składów zespołów oraz komisji funkcjonujących w Szpitalu do zadań 
komisji ds. skuteczności leczenia i przyczyn zgonów oraz analizy zdarzeń 
niepożądanych przypisano: 

                                                      
21 Podpisem w zeszycie decyzji inspektoratu farmaceutycznego. 
22 Dalej: SLL, minimum raz na sześć miesięcy (przy uwzględnieniu kryterium merytorycznego, a w szczególności 
badań klinicznych i badania porównawczych z dostępnymi obecnie w Szpitalu lekami, a także faktu czy lek, 
którego dotyczy wniosek o wprowadzenie do receptariusza, znajduje się w wytycznych/standardach 
postępowania). 
23 W sprawie powołania zespołu ds. analizy zdarzeń niepożądanych. 



 

6 
 

- dokonywanie regularnej analizy istotnych zdarzeń niepożądanych związanych 
z hospitalizacją, pochodzących z raportów zdarzeń niepożądanych oraz innych 
źródeł takich jak zgłoszenia pacjentów, petycje, skargi i wnioski, roszczenia 
szpitalne, samoobserwacje; 

- analizę przypadków podejrzenia ciężkiego niepożądanego działania produktu 
leczniczego; 

- analizę i ocenę przyczyn zaistniałego ciężkiego, niepożądanego działania produktu 
leczniczego; 

- podejmowanie działań prewencyjnych; 
- analizę zgonów i postępowania medycznego; 
- wypracowywanie wniosków organizacyjnych i leczniczych. 

(akta kontroli str. 272-277) 
W procedurach wewnętrznych Szpitala nie określono: 
- terminów wypełnienia zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego 

(wg wzoru załącznika nr 4) i przekazania oryginału zgłoszenia kierownikowi apteki; 
- zasad identyfikowania i zgłaszania NDL, które było przyczyną hospitalizacji 

pacjenta; 
-  zasad ewidencjonowania danych o NDL; 
- zasad zgłaszania niepożądanego działania leków przez farmaceutów oraz 

ratowników medycznych, którzy zobowiązani są do zgłaszania NDL na podstawie 
odpowiednio: art. 5b ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach aptekarskich24 
i art. 11 ust. 9 pkt 2a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym25; 

-  zasad przyjmowania zgłoszeń NDL od pacjentów, ich przedstawicieli ustawowych 
lub opiekunów faktycznych; 

- zasad uzupełniania przekazanych zgłoszeń NDL, w sytuacji, o których mowa 
w art. 36d ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne26.  

- nie wyodrębniono kwestii związanych z monitorowaniem, ewidencjonowaniem 
i zgłaszaniem NDL stanowiącego niepożądany odczyn poszczepienny27. 

(akta kontroli str. 315-317, 353) 

Komendant Szpitala wyjaśnił, że przy najbliższej aktualizacji receptariusza zostanie 
wskazany termin niezwłocznie dla wykonywanych czynności oraz ujęta grupa 
zawodowa ratowników medycznych. 

(akta kontroli str. 353, 363 ) 

Zapisy receptariusza odnoszące się do działań stwierdzonych poza godzinami pracy 
apteki, a dotyczące podejrzenia niewłaściwej jakości leku lub działania 
niepożądanego, nakazywały zgłoszenie zaistniałego faktu kierownikowi apteki po jej 
otwarciu. Ponadto w przypadku podejrzenia działania niepożądanego leku 
obowiązkowe było zabezpieczenie jego serii uniemożliwiające jego dalszą 
dystrybucję. 

(akta kontroli str. 315-316) 

Pracę Szpitala w latach 2017-2019 regulowała norma ISO 9001:200828 oraz 
9001:201529. W procedurze systemu zarządzania jakością w Szpitalu wskazano, 
że za działania związane z procesem wystąpienia niepożądanej sytuacji dotyczącej 

                                                      
24 Dz. U. z 2019 r. poz. 1419, dalej: ustawa o izbach aptekarskich.  
25  Dz. U. z 2019 r. poz. 993, ze zm.; dalej: ustawa o Państwowym Ratownictwie Medycznym. 
26 Dz. U. z 2019 r. poz. 499, ze zm.; dalej: ustawa Prawo farmaceutyczne. 
27 Dalej: NOP. 
28 Certyfikat nr 0234/2014 z 2 lipca 2014 r. 
29 Certyfikat nr 2017/75987.1 z 24 czerwca 2017 r. 



 

7 
 

powikłań po farmakoterapii na oddziałach Szpitala osobą odpowiedzialną jest 
kierownik apteki. 

(akta kontroli str. 176-183) 

1.2. Apteka świadczyła usługę farmaceutyczną określoną w art. 86 ust. 3 pkt 7 
ustawy Prawo farmaceutyczne, tj. brała udział w monitorowaniu NDL poprzez: 
- uczestnictwo pracowników apteki w pracach zespołów30;  
- gromadzenie i analizę komunikatów o wprowadzeniu zmiany dotyczącej informacji 
o leku, ostrzeżeń na temat leków przeznaczonych dla pracowników wykonujących 
zawód medyczny; 
- przekazywanie zgłoszeń NDL sporządzonych przez lekarzy do URPL. 
Ponadto brała udział w działaniach informacyjno-edukacyjnych poprzez szkolenia 
pracowników. Za pośrednictwem wewnętrznej strony internetowej Szpitala31 
pracownicy posiadali dostęp do zasobów Centrum Systemów Informacyjnych 
Ochrony Zdrowia, gdzie publikowano komunikaty i decyzje Głównego Inspektora 
Farmaceutycznego32. Komunikaty były sprawdzane dwa razy dziennie 
(w godzinach: 8.00 i 20.00) przez wyznaczonych pracowników, a fakt sprawdzenia 
komunikatu był udokumentowany w tzw. rejestrze (zeszycie) decyzji GIF. 
Formularze zawierały: datę sprawdzenia, numer decyzji, podjęte działania oraz 
podpis osoby sprawdzającej komunikaty.  

(akta kontroli str. 272-274, 347, 351a) 

Jak wyjaśnił kierownik apteki sposób realizacji przez pracowników apteki działań 
w zakresie NDL określał receptariusz. W uregulowano w nim postępowanie 
w przypadku: wystąpienia polekowego działania niepożądanego oraz podejrzenia 
wady jakościowej produktu, wstrzymania lub wycofania z obrotu produktu 
leczniczego oraz wyrobów medycznych, leków podlegających dodatkowemu 
monitorowaniu. 

(akta kontroli str. 355a) 

Kierownik apteki odnosząc się do działań monitorujących wyjaśnił, że w Szpitalu 
od września 2019 r. wdrożono program pn. MedRisk, dotyczący zdarzeń 
niepożądanych, który został udostępniony wszystkim pracownikom Szpitala. 
W systemie ewidencjonowane były lokalizacje zdarzeń niepożądanych oraz rodzaje 
zdarzeń, w tym zdarzenia związane z farmakoterapią, na które składają się różne 
podtypy zdarzeń. 

(akta kontroli str. 351a) 

1.3. Szpital 16 kwietnia 2019 r. otrzymał po raz pierwszy akredytację w zakresie 
działalności zakładu leczniczego33. W raporcie z przeprowadzonego przeglądu 
akredytacyjnego w dniach 13-15 lutego 2019 r. wskazano standard FA 1134 w sekcji 
Farmakoterapia (FA) jako niespełniony (oceniony na jeden pkt) z uzasadnieniem: 
Do czasu przeglądu akredytacyjnego zgłoszono dwa działania niepożądane 
związane z podawaniem leków. 

(akta kontroli str. 253, 255-268) 

                                                      
30 Uczestniczyli w pracach zespołów: ds. systemu zarządzania jakością i akredytacją, ds. antybiotykoterapii  
i farmakoterapii oraz w pracach komisji ds. skuteczności leczenia i przyczyn zgonów oraz analizy zdarzeń 
niepożądanych.  
31 Za pośrednictwem linku http://192.168.0.200/wordpress/komunikaty-medyczne-i-decyzje gif. 
32 Dalej: GIF. 
33 Certyfikat nr 2019/18 z 16 kwietnia 2019 r. 
34 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. 
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Komendant Szpitala wyjaśnił: Szpital podejmie działania uświadamiające wszystkich 
pracownikom medycznym monitorowanie NDL jak i dopracowanie standardu 
farmakoterapii i wdrożenie do czasu ponownej akredytacji. 

(akta kontroli str. 353, 363) 

1.4. W myśl standardów 2 i 16 kontroli zarządczej35, 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 okresie objętym kontrolą Szpital zorganizował szkolenia w zakresie 
monitorowania zdarzeń niepożądanych w procesie świadczenia usług medycznych, 
w tym niepożądanych działań leków, tj. w 2017 r. – dwa, 2018 r. – dwa, 2019 r. – 
pięć szkoleń36. W szkoleniach, w których występowała tematyka monitorowania 
niepożądanych działań leków37 uczestniczyli: 
- lekarze: w 2017 r. - 20 (z 56), 2018 r. – 22 (z 57), 2019 r. – 20 (z 56); 
- personel pielęgniarski: w 2017 r. – 170 (z 190); 175 (z 190); 180 (z 193); 
- farmaceuci:  w 2017 r. – 4 (z 4), 2018 r. – 4 (z 5); 2019 r. – 4 (z 5); 
- ratownicy medyczni: w 2017 r. – 5 (z 9); 2018 r. – 4 (z 9); 5 (z 11). 

(akta kontroli str. 348) 

Analiza dokumentacji dotyczącej udziału w szkoleniach dla losowo wybranych 10 
lekarzy, 10 osób z personelu pielęgniarskiego, pięciu ratowników medycznych oraz 
pracowników apteki, potwierdziła udział pracowników Szpitala w szkoleniach 
z zakresu monitorowania niepożądanych działań leków. 

(akta kontroli str. 348, 350-351) 

Ponadto na wewnętrznej stronie intranetowej Szpitala, w zakładce pn. Szkolenia 
udostępnione zostały materiały ze szkoleń dotyczące błędów lekowych, zarządzania 
ryzykiem w Szpitalu, zdarzeniami niepożądanymi – budowanie systemów 
bezpieczeństwa, raportowania zdarzeń niepożądanych do apteki, w tym 
niepożądanych działań leków.  

(akta kontroli str. 351a) 

1.5. W celu analizy występowania przypadków zdarzeń niepożądanych w Szpitalu 
powołano zespół ds. ich analizy38.  

(akta kontroli str. 269-277, 348) 

Badanie kontrolne protokołów z prac zespołu ds. analizy zdarzeń niepożądanych39 
wykazało, że dotyczyły one walidacji zdarzeń niepożądanych. Analizą obejmowano 
dokumentację medyczną, książkę skarg i wniosków, rejestr skarg, zapisy 
w Centralnym Rejestrze Zdarzeń Niepożądanych. Wobec nieodnotowania 
w rejestrze zdarzeń niepożądanych NDL, obszar występowania niekorzystnych 
reakcji polekowych nie podlegał analizie przez zespół. W kontrolowanym okresie nie 
prowadzono innych działań kontrolnych i nadzorczych dotyczących monitorowania 
niepożądanych działań leków, mających zapewnić ich pełną zgłaszalność. 

(akta kontroli str. 278-281, 348-349) 

                                                      
35 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). 
36 W każdym roku okresu kontrolowanego zaplanowano po dwa szkolenia. 
37 Dotyczyła m.in. procedur zgłaszania NDL (wewnętrznych i ustawowych) oraz postępowania w sytuacji 
otrzymania zgłoszeń od pacjentów, ich przedstawicieli prawnych lub faktycznych opiekunów. 
38 Zarządzeniem nr 211/2014 Dyrektora Szpitala z 31 października 2014 r., zmienionym zarządzeniem n 2/2019 
z 8 stycznia 2019 r. w sprawie aktualizacji składów zespołów oraz komisji funkcjonujących w Szpitalu. 
39 Protokoły z 16 stycznia 2018 r., 18 czerwca 2018 r, 4 lipca 2018 r., 14 stycznia 2019 r. 
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Komendant Szpitala wyjaśnił, że: (…) do zadań Komisji należy przeprowadzanie 
postępowania wyjaśniającego w przypadku zgłoszenia w trakcie leczenia, 
tj. dokonywanie regularnej analizy istotnych zdarzeń niepożądanych związanych 
z hospitalizacją pochodzących z raportów zdarzeń niepożądanych oraz innych 
źródeł takich jak: zgłoszenia pacjentów, skargi i wnioski, roszczenia szpitalne, 
samoobserwacje, podejrzenie ciężkiego niepożądanego działania produktu 
leczniczego, analiza i ocena przyczyn zaistniałego ciężkiego, niepożądanego 
działania produktu leczniczego, podejmowanie działań prewencyjnych, analiza 
zgonów i postępowania medycznego, wypracowywanie wniosków organizacyjnych 
i leczniczych. 

(akta kontroli str. 342) 

W raporcie z przeprowadzonego przeglądu akredytacyjnego w dniach 13-15 lutego 
2019 r. oceniono standard FA 1340 w sekcji FA na trzy pkt. Wskazano, że w Szpitalu 
funkcjonuje zespół ds. farmakoterapii. Zespół nie dokonał retrospektywnego 
przeglądu dokumentacji medycznej pod kątem bezpieczeństwa farmakoterapii 
(m.in. w przypadku polipragmazji i interakcji lekowych) oraz oceny skuteczności 
stosowania procedur leczniczych. 

(akta kontroli str. 264) 

Przeprowadzone audyty wg normy ISO w latach 2017-2019 nie sformułowały uwag 
w zakresie zgłaszania zdarzeń niepożądanych. W badaniach audytowych 
przeprowadzonych w latach 2018-2019 odstąpiono od analizy procesu zgłaszania 
zdarzeń niepożądanych, podczas gdy taki proces poddany był analizie i badaniom 
audytowym w 2017 r. Wyniki badań audytowych nie odnosiły się jednak 
bezpośrednio do problematyki systemu kontroli i nadzoru nad monitorowaniem 
niepożądanych działań leków41. 

(akta kontroli str. 173-252) 

Szpital w latach 2017-2019 nie wdrożył skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad 
monitorowaniem niepożądanych działań leków, gwarantującego pełną ich 
zgłaszalność, o czym świadczą stwierdzone podczas kontroli NIK nieprawidłowości 
przedstawione w obszarze drugim wystąpienia pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 349) 

Komendant Szpitala wyjaśnił: (…) Powyższe informacje wskazują na brak 
funkcjonowania w Szpitalu mechanizmów zapewniających należyte monitorowanie 
NDL i obecnie mamy świadomość, że jest dużo do wypracowania w celu 
zapewnienia bezpiecznej farmakoterapii swoim pacjentom.  

(akta kontroli str. 353-354, 364) 

1.6. Komendant wyjaśnił, że Szpital prowadził akcję informacyjną dotyczącą NDL 
wśród pacjentów: poprzez rozdanie ulotek, informacje ustne udzielane pracowników 
Szpitala, jak również zamieszczenie na stronie internetowej Szpitala w zakładce pn. 
Informacje dla Pacjenta42 informacji dotyczących niepożądanej reakcji na leki, 
skutkach ubocznych leków oraz konieczności przekazywania tych informacji 
pracownikom medycznym. 

 (akta kontroli str. 343, 396-411) 

1.7. W badanym okresie nie wniesiono do Szpitala skarg związanych 
z niepożądanym działaniem leków. Nie wpłynęły też do Zachodniopomorskiego 
Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Szczecinie skargi ani zgłoszenia dotyczące 
niewłaściwej realizacji świadczeń zdrowotnych przez Szpital w zakresie 

                                                      
 

41 Badania audytowe przeprowadzone w dniach: 1-3.06.2017 r., 25-26.06.2018 r., 24-26.06.2019 r. 
42 http://107sw.mil.pl/informacje-dla-pacjenta/ 
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farmakoterapii, w kontekście zapewnienia jej bezpieczeństwa związanego 
z wystąpieniem niepożądanych działań leków. 

(akta kontroli str. 320, 363) 

Komendant Szpitala odnosząc się do zakresu działań, w celu poprawy 
funkcjonowania Szpitala dotyczących zgłaszalności niepożądanych działań leków,  
w związku z przeprowadzonym w 2019 r. przeglądem akredytacyjnym CMJ wskazał: 
(…) działania do podjęcia: aktualizacja receptariusza, podniesienie świadomości 
pracowników medycznych dotyczącej monitorowania NDL oraz uświadomienie 
odpowiedzialności związanej z bezpieczeństwem farmakoterapii, uszczelnienie 
standardu postępowania w zakresie NDL. 

(akta kontroli str. 354, 364) 

Komendant wyjaśnił, że polityka jakości, cele operacyjce jak również analiza ryzyka 
nakłada obowiązek na każdego pracownika medycznego Szpitala zgłaszanie 
zdarzeń niepożądanych w procesie świadczenia usług medycznych. Przyczyny 
występowania zdarzeń niepożądanych należy upatrywać w braku świadomości oraz 
w niedopełnieniu obowiązków przez pracowników medycznych. 

(akta kontroli str. 343) 

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

Przyjęte w Szpitalu rozwiązania organizacyjne i wprowadzone regulacje wewnętrzne 
nie zapewniały prawidłowej realizacji zadań związanych z monitorowaniem NDL, 
ponieważ: 
- koncentrowały się na identyfikowaniu, zabezpieczaniu i wycofywaniu ze 
stosowania w Szpitalu leków, które mogą nie spełniać wymogów jakościowych i nie 
określały zasad identyfikowania oraz zgłaszania przez osoby wykonujące zawód 
medyczny NDL, które było przyczyną hospitalizacji pacjentów; 
- nie określały terminów wypełnienia przez osoby wykonujące zawód medyczny 
formularza zgłoszenia niepożądanego działania produktu leczniczego i przekazania 
jego oryginału kierownikowi apteki, co ograniczało możliwość niezwłocznego 
podjęcia przez kierownika apteki powierzonych mu zadań dotyczących m.in. 
zabezpieczenia serii wątpliwego leku i uniemożliwienia jego dalszej dystrybucji oraz 
przekazania zgłoszenia NDL Prezesowi URPL lub podmiotom odpowiedzialnym, 
co opisano w punkcie 2.3 wystąpienia pokontrolnego;  
- nie zapewniały skutecznego nadzoru nad monitorowaniem niepożądanych działań 
leków gwarantującego pełną ich zgłaszalność, o czym świadczą stwierdzone 
podczas kontroli NIK nieprawidłowości przedstawione w obszarze drugim 
wystąpienia pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 315-317, 349, 353) 
 

W kontrolowanej jednostce wprowadzono mechanizmy organizacyjne i procedury 
wewnętrzne mające na celu zapewnienie monitorowania niepożądanych działań 
leków. Nie określono w nich jednak zasad zgłaszania przez osoby wykonujące 
zawód medyczny NDL, które było przyczyną hospitalizacji pacjentów oraz terminów 
wypełnienia przez te osoby zgłoszenia niepożądanego działania produktu 
leczniczego i terminu przekazania zgłoszenia NDL kierownikowi apteki. 
Organizowano szkolenia dla personelu z zakresu monitorowania NDL. W Szpitalu 
nie wdrożono natomiast skutecznego systemu kontroli i nadzoru nad realizacją 
przez personel obowiązków związanych z monitorowaniem NDL w celu zapewnienia 
ich pełnej zgłaszalności, pomimo iż audytorzy CMJ wskazywali na bardzo małą 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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liczbę zgłoszeń NDL oraz brak retrospektywnego przeglądu dokumentacji 
medycznej pod kątem bezpieczeństwa farmakoterapii.  
 

2. Monitorowanie występowania niepożądanych działań 
leków i zapewnienie ich zgłaszania 

2.1. Procedury wewnętrzne Szpitala nie określały wymogów dotyczących 
prowadzenia ewidencji niepożądanych działań leków. W Szpitalu prowadzony był 
w kontrolowanym okresie tzw. apteczny rejestr zgłoszeń niepożądanego działania 
produktu leczniczego43.  
W rejestrze odnotowano wszystkie 10 przypadków NDL, dla których kierownik apteki 
otrzymał wypełnione przez lekarzy formularze zgłoszenia niepożądanego działania 
produktu leczniczego. Rejestr zawierał datę zgłoszenia do apteki szpitalnej, inicjały 
pacjenta i nazwę produktu leczniczego. W rejestrze nie wskazywano czy NDL był 
ciężki. 
Dziewięć ujętych w rejestrze zgłoszeń dotyczyło niepożądanego działania tego 
samego produktu leczniczego44, które wystąpiło u dziewięciu pacjentów w okresie 
od 6 do 28 listopada 2017 r. (w zgłoszeniach lekarze nie odnotowali, czy NDL były 
ciężkie). Jeden przypadek ciężkiego NDL dotyczył działania, które wystąpiło 
u pacjenta 27 września 2018 r.45 W rejestrze odnotowano datę zgłoszenia 
niepożądanych reakcji polekowych do apteki 9 stycznia 2018 r. (dziewięć 
przypadków NDL z listopada 2017 r.) oraz 28 września 2018 r. (jeden przypadek 
NDL z 27 września 2018 r.). W rejestrze nie został odnotowany żaden NOP.  

    (akta kontroli str. 6-14, 15-39, 40-44, 102-106) 
      

2.2. W ewidencji NDL Szpital nie zarejestrował żadnego z 19 przypadków 
niekorzystnych reakcji polekowych, dotyczących pacjentów przyjętych do Szpitala, 
u których według danych przekazanych przez Szpital na potrzeby kontroli NIK 
stwierdzono wystąpienie niekorzystnej reakcji związanej z przyjęciem przez nich 
leków.   

 (akta kontroli str. 45, 46, 47-52) 

W wyniku badania dokumentacji medycznej 59 pacjentów hospitalizowanych 
w latach 2018-2019 (w tym 12 z ww. 19 przypadków zdiagnozowanych chorób 
polekowych) w dziewięciu przypadkach46 (15,3%) stwierdzono odnotowanie 
w dokumentacji hospitalizowanych pacjentów rozpoznań wskazujących na 
możliwość wystąpienia niekorzystnej reakcji polekowej i objawów skojarzonych 
przez lekarzy z przyjmowaniem przez pacjentów leków. 
Ponadto w trzech odnotowano wystąpienie niekorzystnych reakcji polekowych, które 
nie mogły być przedmiotem zgłoszenia, wobec nieokreślenia w dokumentacji 
medycznej produktów leczniczych mogących je wywołać. 
Dodatkowo siedem NDL spośród ww. 19, które wystąpiły w 2017 r., wskazał Szpital.  

                                                      
43 Dalej: rejestr. 
44 Opis działania niepożądanego w dziewięciu przypadkach tego samego leku zawierał: lek podany 
do przestrzeni podpajęczynkowej po prawidłowej identyfikacji przestrzeni i w zalecanej objętości. Nie uzyskano 
wystarczającej blokady czuciowej. 
45 Napad duszności, świsty nad płucami, zaczerwienienie i pęcherze w okolicy zagięcia łokci.  
46 „[…]”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. Pacjenci 
zostali przyjęci do Szpitala z powodu NDL. 
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Powyżej opisane dziewięć przypadków NDL spowodowanych zostało świadomym 
lub nieświadomym zatruciem lekami przeciwpadaczkowymi, uspokajająco-
nasennymi i przeciw chorobie Parkinsona. Głównymi objawami były: bełkotliwa 
mowa, utrudniony kontakt logiczny, wymioty. Żaden z leków powodujących działanie 
niepożądane u ww. pacjentów nie był oznaczony symbolem odwróconego trójkąta. 
We wszystkich ww. dziewięciu przypadkach objętych badaniem podczas kontroli 
NIK, w historiach chorób pacjentów podano nazwy produktów leczniczych.  
Dokumentacja zawierała również pozostałe informacje niezbędne do dokonania 
zgłoszenia takie jak: inicjały, płeć oraz wiek pacjenta, które stosownie do art. 36e 
ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne powinny się znajdować w zgłoszeniu. Lekarze 
poprzestali w tych przypadkach na odnotowaniu w indywidualnej dokumentacji 
medycznej pacjentów rozpoznania choroby spowodowanej działaniem leku, która 
była przyczyną hospitalizacji oraz opisu niepożądanej reakcji. Nie wypełnili 
formularzy zgłoszeń NDL, nie przekazali ich kierownikowi apteki i w konsekwencji 
NDL nie zostały zgłoszone Prezesowi URPL lub podmiotom odpowiedzialnym. 
Zgłoszeń NDL nie dokonano również w siedmiu przypadkach z 2017 r. wskazanych 
przez Szpital. We wszystkich 19 przypadkach NDL po zakończeniu hospitalizacji 
nastąpił powrót do zdrowia bez trwałych następstw.  

(akta kontroli str. 40-44, 47-52, 69-80, 86-91) 

Zgodnie z art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty47, 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. Zgodnie 
z receptariuszem, w przypadku podejrzenia NDL, koordynator/lekarz dyżurny 
wypełnia zgłoszenie, a oryginał przekazuje kierownikowi apteki. 
W dziewięciu opisanych powyżej przypadkach NDL wynikających z przedawkowania 
leków i prób samobójczych lekarze wyjaśnili, że nie zgłosili NDL ze względu 
na celowe, zamierzone przyjęcie przez pacjenta leku w celach samobójczych poza 
Szpitalem, ze względu na przyjęcie leku (leków) przed przyjęciem do Szpitala 
i niemożność oznaczenia poziomu leku. 
            (akta kontroli str. 109-111, 118-119, 123-124) 

Jako przyczyny niezgłoszenia pozostałych siedmiu przypadków NDL wskazanych 
przez Szpital lekarze podali m.in.: brak wiedzy na temat obowiązku zgłaszania NDL 
wynikającego z omyłkowego zażycia leków, zażycie leków w domu, wystąpienie 
NDL przed hospitalizacją, a nie w jej trakcie, przekonanie, że zdarzenie 
niepożądane powinny zgłosić oddziały, do których w pierwszej kolejności trafili 
pacjenci, a nie oddziały, które kontynuowały leczenie. 

(akta kontroli str. 48-52, 109, 118, 120 ,123) 

Artykuł 2 pkt 3a ustawy Prawo farmaceutyczne, w brzmieniu nadanym przez art. 1 
pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo 
farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw48 z dniem 25 listopada 2013 r. 
definiuje działanie niepożądane produktu leczniczego jako każde niekorzystne 
i niezamierzone działanie produktu leczniczego. Przed nowelizacją przepis ten 
definiował działanie niepożądane produktu leczniczego jako każde niekorzystne 
i niezamierzone działanie produktu leczniczego występujące podczas stosowania 
dawek zalecanych u ludzi w celach profilaktycznych, diagnostycznych, 
terapeutycznych lub dla modyfikacji funkcji fizjologicznych. W poprzednim stanie 

                                                      
47 Dz. U. z 2019 r. poz. 537, ze zm., dalej: ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 
48 Dz. U. poz. 1245.  
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prawnym świadome przyjęcie produktu leczniczego w celu samobójczym, lub też 
nieświadome i świadome przekroczenie dawki zalecanej u ludzi, prowadzące 
do wystąpienia szkodliwych i niekorzystnych efektów związanych z działaniem leku, 
nie stanowiło działania niepożądanego. Rozszerzenie definicji działania 
niepożądanego produktu leczniczego z dniem 25 listopada 2013 r. było rezultatem 
implementacji Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/84/UE z dnia 
15 grudnia 2010 r. zmieniającej - w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem 
farmakoterapii – dyrektywę 2001/83/WE w sprawie wspólnotowego kodeksu 
odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi49. Rozwiązanie 
to miało na celu zagwarantować, aby definicja obejmowała szkodliwe 
i niezamierzone skutki wynikające nie tylko z dozwolonego stosowania produktu 
leczniczego w normalnych dawkach, ale także z błędnego stosowania 
i ze stosowania poza warunkami określonymi w pozwoleniu na dopuszczenie 
do obrotu, w tym ze stosowania niezgodnego z przeznaczeniem i z nadużywania 
produktu leczniczego. Wystarczającą przesłanką uzasadniającą zgłoszenie 
działania niepożądanego jest podejrzenie występowania logicznego związku między 
podaniem leku a wystąpieniem niekorzystnej reakcji organizmu pacjenta. Zgłoszenia 
działań niepożądanych w większości przypadków będą jedynie wynikiem podejrzeń, 
co do związku przyczynowo-skutkowego między zastosowaniem leku, a określonym 
powikłaniem. W świetle wytycznych Europejskiej Agencji Leków, NDL powinno być 
zgłaszane w przypadkach, w których związek przyczynowy jest co najmniej 
podejrzewany.  

Nieprzekazywanie kierownikowi apteki zgłoszeń wszystkich zidentyfikowanych 
w Szpitalu niekorzystnych reakcji polekowych uniemożliwiało ich monitorowanie, 
ponieważ osoby odpowiedzialne za realizację tego zadania nie posiadały wiedzy 
o stwierdzeniu NDL u hospitalizowanych pacjentów. 

W wyniku badania próby dokumentacji medycznej 10 noworodków, u których 
w latach 2018-2019 wykonano w Szpitalu szczepienia ochronne, nie stwierdzono 
zapisów wskazujących na wystąpienie NOP. 
  (akta kontroli str. 79-80)  

2.3. W kontrolowanym okresie lekarze przekazali do apteki 10 wypełnionych 
formularzy zgłoszenia niepożądanego działania produktów leczniczych. Nie zostały 
sporządzone i przekazane kierownikowi apteki formularze zgłoszeń w żadnym z 16 
przypadków opisanych w punkcie 2.2. wystąpienia pokontrolnego.  

(akta kontroli str. 14)  

2.3.1. W dziewięciu formularzach zgłoszeń niepożądanego działania produktów 
leczniczych (z 10 - 90%), sporządzający je lekarze nie wskazali, czy NDL było 
ciężkie, pomimo iż ustalony w receptariuszu wzór druku zgłoszenia przewidywał 
podanie takich informacji. Lekarze wyjaśnili, że niepożądane działanie leku polegało 
na skróconym czasie działania i przy typowym monitorowaniu nie stanowiło 
zagrożenia dla pacjenta. Z tego powodu nie określili rodzaju niepożądanego 
działania.  
          (akta kontroli str. 54-58, 62-65, 125-128, 356-359, 412-421) 

2.3.2. Sześć z 10 formularzy zgłoszeń (60%) nie zostało sporządzonych przez 
lekarzy niezwłocznie po wystąpieniu NDL, a dopiero po upływie od 25 do 56 dni 
od wystąpienia niekorzystnej reakcji polekowej.   
             (akta kontroli str. 54-58, 62-65, 125-128, 356-359) 

                                                      
49 Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010 r., str. 74 ze zm. 
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2.3.3.  Dziewięć z 10 sporządzonych formularzy zgłoszeń niepożądanego działania 
produktu leczniczego (90%) lekarze przekazali do apteki po upływie od siedmiu 
do 63 dni od ich sporządzenia. Nieprzekazanie niezwłocznie zgłoszenia 
po stwierdzeniu po raz pierwszy niepożądanego działania środka znieczulającego 
6 listopada 2017 r., (zgłoszenie przekazano 9 stycznia 2018 r.) skutkowało 
niepodjęciem przez kierownika apteki działań określonych w receptariuszu. 
W wyniku dalszego stosowania leku w Szpitalu w okresie od 7 listopada 2017 r. 
do 28 listopada 2017 r., tego samego typu niepożądane działania leku wystąpiły 
u kolejnych ośmiu hospitalizowanych pacjentów.  

(akta kontroli str. 14, 15-39, 40-44)  

Lekarze wyjaśnili: Produkt leczniczy (…) jest stosowany do blokad centralnych 
(znieczulenie podpajęczynówkowe). (…) Na wystąpienie i czas blokady wpływają 
więc doświadczenie anestezjologa, budowa anatomiczna pacjenta, używany sprzęt 
jednorazowy (igły punkcyjne) oraz stosowane leki. W związku z ww. ocena 
pojedynczego zdarzenia (znieczulenia) nie pozwala jednoznacznie określić, co było 
przyczyną, innego niż oczekiwany efekt (krótszy czas działania blokady, brak 
blokady). Wystąpienie kilku podobnych działań przy stosowaniu leku tej samej serii 
i przy wykonaniu znieczulenia przez różnych lekarzy, skłoniło do wysunięcia 
wniosku o ewentualnym niepożądanym działaniu ww. leku. Ww. zdarzenie 
konsultowaliśmy ponadto z przedstawicielem producenta. Opisane okoliczności 
i działania spowodowały, że zgłoszenie zostało wysłane z pewnym opóźnieniem. 
             (akta kontroli str. 54-58, 62-65, 125-128, 356-359) 

Formularz zgłoszenia ciężkiego NDL z 27 października 2018 r. został sporządzony 
przez lekarza 28 października 2018 r., zawierał kompletne dane i zgodnie 
z procedurą wewnętrzną został przekazany kierownikowi apteki niezwłocznie – 
28 października 2018 r.  

(akta kontroli str. 35-36) 

2.4. W badanym okresie w Szpitalu nie otrzymano zgłoszeń NDL od pacjentów, ich 
przedstawicieli ustawowych lub opiekunów faktycznych.   

(akta kontroli str. 66)  

2.5. Zgodnie z art. 36d ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, niepożądane działania 
produktów leczniczych zgłasza się Prezesowi URPL lub podmiotowi 
odpowiedzialnemu. Kierownik apteki wszystkie otrzymane formularze zgłoszeń 
niepożądanego działania produktów leczniczych (10) przekazywał Prezesowi URPL 
w dniu ich otrzymania od lekarzy.    

(akta kontroli str. 15-37) 

Kierownik apteki przesłał Prezesowi URPL zgłoszenia NDL w badanym okresie 
dwukrotnie tj.: 
- 9 stycznia 2018 r. – dziewięć zgłoszeń przypadków NDL z listopada 2017 r. 
- 28 października 2018 r. – zgłoszenie ciężkiego NDL z 27 października 2018 r.  

(akta kontroli str. 48-52, 109, 118, 120 ,123) 

2.6. W myśl przepisów art. 36f ustawy Prawo farmaceutyczne, osoby wykonujące 
zawód medyczny zgłaszają ciężkie niepożądane działania produktów leczniczych 
w terminie 15 dni od dnia powzięcia informacji o ich wystąpieniu. W kontrolowanym 
okresie dokonano jednego zgłoszenia ciężkiego NDL, które wystąpiło 
27 października 2018 r. Zgłoszenie zostało przekazane Prezesowi URPL 28 
października 2018 r., tj. po upływie jednego dnia.  

 (akta kontroli str. 14-16, 35-37) 
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Zgłoszenia dziewięciu z 10 NDL, które nie zostały zakwalifikowane przez lekarzy 
jako ciężkie, przekazano Prezesowi URPL po upływie od 42 do 63 dni 
od wystąpienia u pacjentów niekorzystnej reakcji polekowej. Choć obowiązujące 
przepisy nie określają terminu przekazania Prezesowi URPL zgłoszeń 
niepożądanych działań produktów leczniczych innych niż ciężkie, jak również nie 
określono takich terminów w procedurze wewnętrznej Szpitala, powinno 
to następować bez zbędnej zwłoki, w możliwie najszybszym realnym terminie. 
Niedookreślenie terminu zgłoszenia NDL innych niż ciężkie nie powinno skutkować 
przekazywaniem zgłoszeń po upływie od ponad miesiąca do dwóch miesięcy 
od wystąpienia niekorzystnej reakcji polekowej, ze względu na konieczność 
monitorowania NDL. Opieszałe przekazywanie zgłoszeń o wystąpieniu 
niekorzystnych reakcji polekowych, świadczy o braku skuteczności systemu kontroli 
i nadzoru nad monitorowaniem NDL w Szpitalu. 

(akta kontroli str. 14-34) 

2.7. Zgłoszenia NDL sporządzone w kontrolowanym okresie przez lekarzy 
i przekazane przez kierownika apteki Prezesowi URPL, zawierały wszystkie 
elementy wymagane przepisami art. 36e ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne. 
Nie stwierdzono przypadków uzupełniania zgłoszeń w trybie art. 36d ust. 3 
ww. ustawy. W dziewięciu z 10 zgłoszeń lekarze nie wskazali czy NDL było ciężkie, 
co opisano w punkcie 2.3.1 wystąpienia pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 17-34) 

2.8. W latach 2017-2018 system monitorowania NDL w Szpitalu nie obejmował 
obowiązku przeprowadzania analiz i oceny zidentyfikowanych NDL w celu 
zapewnienia bezpieczeństwa farmakoterapii. Zarządzeniem nr 2/2019 Dyrektora 
Szpitala z 8 stycznia 2019 r. w sprawie aktualizacji składów zespołów oraz komisji 
funkcjonujących w Szpitalu komisji ds. skuteczności leczenia i przyczyn zgonów 
oraz analizy zdarzeń niepożądanych, powierzono ww. zespołom m.in. analizę 
przypadków podejrzenia ciężkiego niepożądanego działania produktu leczniczego 
i analizę oraz ocenę przyczyn zaistniałego ciężkiego niepożądanego działania 
produktu leczniczego. Wobec niezaewidencjonowania ciężkich NDL w 2019 r. 
analizy nie były prowadzone. 

(akta kontroli str. 363-364) 

2.9. W trakcie hospitalizacji w latach 2017-2019 zidentyfikowano w Szpitalu 
10 przypadków niekorzystnych reakcji polekowych, z tego w 2017 r. dziewięć 
i w 2018 r. jeden. Odsetek hospitalizacji, w których stwierdzono NDL wyniósł 0,08% 
w 2017 r. i 0,01% w 2018 r. Koszty leczenia związane z wystąpieniem 
niekorzystnych reakcji polekowych u ww. pacjentów wyniosły 2 156 zł. Niepożądane 
działanie leków nie wydłużyło ich hospitalizacji związanej z leczeniem choroby 
podstawowej. Szczepienia ochronne w Szpitalu w tym okresie wykonano 
odpowiednio u: 522, 470 i 445 pacjentów (noworodków). Niepożądanych odczynów 
poszczepiennych nie odnotowano. 

(akta kontroli str. 38-44) 
 

2.10. Według danych Szpitala, w latach 2017-2019 przyjęto ogółem 21 pacjentów 
z rozpoznaniem wskazującym na możliwość wystąpienia niekorzystnej reakcji 
polekowej, w tym 19 z rozpoznaniem niekorzystnych reakcji polekowych, które były 
przyczyną hospitalizacji: w 2017 r. siedem przypadków, w 2018 r. 10 i w 2019 r. 
dwa. Koszty leczenia chorób związanych z NDL u ww. pacjentów wyniosły w tych 
latach odpowiednio: 30 452 zł, 46 108 zł i 4 664 zł, a średni czas hospitalizacji 
związanej z wystąpieniem NDL odpowiednio: 16, 10 i 8 dni. Szpital w badanych 
latach nie odnotował przyjęć w związku z wystąpieniem NOP. Odsetek hospitalizacji 
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stanowiących przyjęcia związane z wystąpieniem NDL wynosił: 0,06% w 2017 r. 
i w 2018 r. oraz 0,02% w 2019 r.   

(akta kontroli str. 45-47) 

2.11. Według danych Szpitala dotyczących hospitalizacji pacjentów z rozpoznaniem 
schorzeń polekowych, w latach 2017-2019 było hospitalizowanych w Szpitalu 
21 pacjentów (0,06% wszystkich pacjentów przyjętych do Szpitala w tych latach), 
z tego dwa przypadki z rozpoznaniem współistniejącym. Pacjenci hospitalizowani 
byli z rozpoznaniem takich chorób jak: polekowa hipoglikemia bez śpiączki (E16,0), 
niedoczynność kory nadnerczy polekowa (E27.3), otyłość polekowa (E66.1), drżenie 
polekowe (G25.1) – rozpoznanie współistniejące, polekowy ból głowy (G44.4), 
miopatia polekowa (G72,0), nieokreślony, niekorzystny skutek działania leków 
i środków leczniczych (T88.7), inne nieokreślone leki przeciwdepresyjne (T43.2), 
inne leki przeciwpadaczkowe i uspokajająco-nasenne (T42.6), w tym choroby 
rozpoznanie jako współistniejące, benzodwuazepiny (T42.4), inne niesteroidowe leki 
zapalne (T39.3), iminostilbeny (T42.1).  

Wysokość środków otrzymanych z NFZ na realizację świadczeń związanych 
z leczeniem schorzeń polekowych w trzech badanych latach wyniosła ogółem 
86 101 zł, z tego odpowiednio: 35 329 zł, 46 108 zł i 4 664 zł. 
                   (akta kontroli str. 47-52) 

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

1. Nie zapewniono rzetelnego identyfikowania i w konsekwencji nie przekazano 
Prezesowi URPL lub podmiotowi odpowiedzialnemu dziewięciu zgłoszeń NDL50, 
do czego osoby wykonujące zawody medyczne, które realizowały świadczenia 
zdrowotne w Szpitalu były zobowiązane na podstawie art. 36d ustawy Prawo 
farmaceutyczne, a także nie zaewidencjonowano ww. NDL. 

 (akta kontroli str. 54-58, 62-65, 69-80, 109-111, 118-119, 123-128, 356-359) 
 

2. Nie przekazano niezwłocznie do apteki, a w konsekwencji Prezesowi URPL (lub 
podmiotom odpowiedzialnym) dziewięciu z 10 sporządzonych zgłoszeń 
niepożądanego działania produktu leczniczego. 

(akta kontroli str. 14-34, 15-39, 40-44) 

3. Nierzetelnie sporządzono dziewięć z 10 zgłoszeń niepożądanego działania 
produktu leczniczego, gdyż nie określono w nich, czy NDL miało ciężki charakter. 

                     (akta kontroli str. 54-58, 62-65, 125-128, 356-359) 

Procedury wewnętrzne dotyczące identyfikowania oraz raportowania niepożądanych 
działań leków nie były w pełni przestrzegane, co nie zapewniało skutecznego 
monitorowania występowania NDL. W ewidencji NDL nie odnotowano dziewięciu 
niekorzystnych reakcji polekowych, które wystąpiły u pacjentów oraz nie zgłoszono ich 
Prezesowi URPL ani podmiotom odpowiedzialnym. Wszystkie zgłoszenia NDL 
przekazane do URPL w latach 2017-2019 zawierały dane wymagane przepisami 
art. 36e ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne, ale w dziewięciu formularzach 
zgłoszeń lekarze nie określili czy NDL miało ciężki charakter. Lekarze ze zwłoką 
sporządzili lub przekazali do apteki 90% formularzy zgłoszeń, co skutkowało m.in. 
przekazaniem zgłoszeń Prezesowi URPL po upływie dwóch miesięcy 
od wystąpienia niekorzystnej reakcji polekowej.  
 
 

                                                      
50 Które zgodnie z art. 2 pkt 3d ustawy Prawo farmaceutyczne powinny zostać zakwalifikowane jako ciężkie, 
gdyż każdy z tych przypadków stanowił podstawę przyjęcia pacjentów do Szpitala. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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IV. Wnioski i uwagi 

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

1. Podjęcie działań organizacyjnych mających na celu zapewnienie skutecznego 
nadzoru nad: identyfikowaniem niekorzystnych reakcji polekowych u pacjentów 
przez osoby wykonujące zawód medyczny, ich ewidencjonowaniem oraz 
niezwłocznym zgłaszaniem do Prezesa URPL lub podmiotów odpowiedzialnych. 

2. Zapewnienie rzetelnego wypełniania formularzy zgłoszeń zidentyfikowanych NDL 
i przekazywania ich do apteki niezwłocznie po stwierdzeniu lub podejrzeniu 
niekorzystnej reakcji polekowej. 

 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag.  
 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w 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 otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków pokontrolnych oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia 
tych działań. 

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

Szczecin, dnia     15     kwietnia 2020 r.  

 
Najwyższa Izba Kontroli 

 Delegatura w Szczecinie 
Kontroler Dyrektor 

 
 
 

 

Wiesław Kaszak 
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