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I. Dane identyfikacyjne 
Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie1. 
 

Małgorzata Usielska, Dyrektor Szpitala od 1 września 2015 r. 

 

1. Organizacja wykonywania zadań monitorowania niepożądanych działań leków. 

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

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

 

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

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie. 

 

1. Sylwia Księżopolska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/209/2019 z 11 grudnia 2019 r.  

2. Jerzy Wasilewski, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/38/2020 z 3 lutego 2020 r. 

(akta kontroli str. 1, 3, 19) 

II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W ocenie NIK mechanizmy wdrożone w Szpitalu w latach 2017-2019 nie 
gwarantowały w pełni prawidłowej i rzetelnej realizacji zadań jednostki w zakresie 
monitorowania niepożądanych działań leków4 oraz ich zgłaszania. Obowiązujące 
do 18 grudnia 2018 r. procedury dotyczące monitorowania NDL w zakresie definicji 
niepożądanego działania leków nie zostały zaktualizowane, pomimo istotnej zmiany 
wprowadzonej od 25 listopada 2013 r. nowelizacją Prawa farmaceutycznego z dnia 
27 września 2013 r.5 Przyjęcie w ww. uregulowaniach definicji NDL, niezgodnej 
z brzmieniem określonym w art. 2 pkt 3a Prawa farmaceutycznego, mogło mieć wpływ 
na stwierdzone nieprawidłowości dotyczące identyfikowania i zgłaszania niekorzystnych 
reakcji polekowych. System nadzoru w Szpitalu nie obejmował sprawdzania 
prawidłowości monitorowania niekorzystnych reakcji polekowych oraz realizacji 
obowiązku przekazywania zgłoszeń NDL przez osoby wykonujące zawód 
medyczny. Ustalenia NIK wskazują, że osoby odpowiedzialne za zgłaszanie NDL 
nie przekazały w latach 2018-2019 do apteki szpitalnej zgłoszeń niekorzystnych 
reakcji polekowych, które wystąpiły u 27 pacjentów. W konsekwencji tego 
zaniechania kierownik apteki szpitalnej nie przekazała zgłoszeń powyższych 
przypadków do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 

                                                      
1 Dalej: „Szpital” lub „SPWSZ”. 
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 Ustawa z dnia 27 września 2013  r. o zmianie ustawy – Prawo farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. poz. 1245). 
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i Produktów Biobójczych6 lub podmiotu odpowiedzialnego, który uzyskał pozwolenie 
na dopuszczenie leku do obrotu7, a Szpital nie dysponował rzetelnymi informacjami 
o liczbie i rodzajach niepożądanych reakcji polekowych, które wystąpiły u pacjentów. 
Ponadto stosowana w latach 2018-2019 praktyka przekazywania zgłoszeń 
do Regionalnego Ośrodka Monitorowania Działań Niepożądanych Leków 
Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie przy Katedrze Farmakologii8 
oraz obowiązujące w okresie od 16 lipca 2019 r. do 19 stycznia 2020 r. procedury 
wewnętrzne zgłaszania NDL, nakazujące przekazywanie zgłoszeń tylko do ww. 
Ośrodka, skutkowały nieprzekazaniem 45 zaewidencjonowanych w Szpitalu NDL 
podmiotom wskazanym w art. 36d ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo 
farmaceutyczne9. Nie zapewniono również rzetelnego sporządzania formularzy 
zgłoszeń NDL, prawidłowego klasyfikowania ciężkich reakcji polekowych 
i terminowego zgłoszenia dwóch ciężkich NDL (11,8%)10.  
NIK pozytywnie ocenia podejmowane w Szpitalu w kontrolowanym okresie działania 
organizacyjne, szkoleniowe i informacyjno-edukacyjne, które wpłynęły na ośmiokrotny 
wzrost w 2019 r. liczby zgłoszeń NDL, w porównaniu z latami 2017-2018. 
W listopadzie 2019 r. Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia11 
potwierdziło również spełnienie wymogów standardów akredytacyjnych w zakresie 
wprowadzenia obowiązku raportowania NDL do apteki szpitalnej, którego podczas 
poprzedniej wizytacji w 2016 r. SPWSZ nie spełniał. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe12 kontrolowanej działalności 

1. Organizacja wykonywania zadań monitorowania 
niepożądanych działań leków 

1.1 Zadania apteki szpitalnej określone w Regulaminie organizacyjnym SPWSZ13, 
dotyczyły m.in. udziału w monitorowaniu działań niepożądanych, udziału w racjonalnej 
farmakoterapii poprzez prowadzenie receptariusza Szpitala, sporządzania dokumentacji 
rozliczeniowej i sprawozdawczej, właściwego przechowywania leków oraz kontroli 
komunikatów o wstrzymaniu i wycofaniu produktów leczniczych, a także powiadamianiu 
o tym wszystkich jednostek Szpitala.  
W regulacjach wewnętrznych kontrolowanej jednostki nie wskazano uprawnień 
i obowiązków apteki szpitalnej oraz metod, kierunku i częstotliwości monitorowania NDL. 

 (dowód: akta kontroli str. 86-87) 

Za wyjątkiem apteki szpitalnej, żadna z komórek organizacyjnych SPWSZ nie została 
bezpośrednio zobligowana powyższym Regulaminem do monitorowania NDL.  

(dowód: akta kontroli str. 30-92) 

Według Regulaminu organizacyjnego wszyscy pracownicy Szpitala zobowiązywani byli 
do znajomości i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, wewnętrznych 

                                                      
6 Dalej: Urzędu Rejestracji Leków. 
7 Dalej: podmiotu odpowiedzialnego. 
8 Dalej: Regionalny Ośrodek Monitorowania NDL. 
9 Dz. U. z 2019 r. poz. 499, ze zm.; dalej: Prawo farmaceutyczne. 
10 W tym jednego do Urzędu Rejestracji Leków z zachowaniem terminu określonego w art. 36f Prawa 
farmaceutycznego i jednego do Regionalnego Ośrodka Monitorowania NDL z zachowaniem terminu określonego 
w procedurze wewnętrznej dotyczącej zgłaszania NDL. 
11 Dalej: CMJ. 
12 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. 
13 § 33 ust. 2 Regulaminu organizacyjnego przyjętego zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr 40 z 3 marca 2017 r.  
Do końca 2019 r. wprowadzono siedem zmian do Regulaminu organizacyjnego (ostatnia 29 listopada 2019 r.). 
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zarządzeń, procedur, instrukcji procesów, w tym dotyczących Systemu Zapewnienia 
Jakości według normy PN-EN ISO 9001 oraz standardów akredytacyjnych14 CMJ. 
Zobowiązani byli również do informowania przełożonego o przebiegu i wynikach 
realizacji zadań oraz napotkanych trudnościach i stałego podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych15.  
Zadania poszczególnych jednostek i komórek organizacyjnych SPWSZ polegały m.in. 
na prowadzeniu spraw związanych z dokumentacją i statystyką medyczną, 
gromadzeniu informacji medycznych z realizacji kontraktu z Narodowym Funduszem 
Zdrowia oraz innymi podmiotami w zakresie udzielanych przez oddział świadczeń 
zdrowotnych, a także współpracy ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Szpitala16 
(nie określono zasad tej współpracy).  
Do zakresu obowiązków ordynatorów/lekarzy kierujących oddziałami oraz kierowników 
i koordynatorów komórek organizacyjnych należało w szczególności przestrzeganie 
oraz nadzorowanie przestrzegania przez podległych pracowników przepisów prawa, 
wewnętrznych aktów normatywnych17 i dbanie o podnoszenie ich kwalifikacji18 
a personel był odpowiedzialny za terminowe i rzetelne wykonywanie prac19.  

(dowód: akta kontroli str. 62-69) 

Procedury dotyczące bezpieczeństwa farmakoterapii, w tym zgłaszania działań 
niepożądanych leków20 zawarte zostały w receptariuszu szpitalnym21 opracowanym 
przez Zespół Terapeutyczny. 

(dowód: akta kontroli str. 94-178) 

Od 25 listopada 2013 r. do 18 grudnia 2018 r. procedura NDL stosowana w Szpitalu 
zawierała nieaktualną podstawę prawną oraz nieaktualną definicję działania 
niepożądanego produktu leczniczego. 
Procedura została oparta o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lutego 
2003 r. w sprawie monitorowania bezpieczeństwa stosowania produktów 
leczniczych22, które zostało uchylone z dniem 25 listopada 2013 r. W latach objętych 
kontrolą, niepożądane działania leków regulowały zapisy dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2010/84/UE z 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 ludzi23. Natomiast w wyniku nowelizacji z 27 września 
2013 r.24, nowe brzmienie otrzymał art. 2 pkt 3a Prawa farmaceutycznego 
określający, że działaniem niepożądanym produktu leczniczego jest każde 
niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego. 

Do 19 grudnia 2018 r. nie dokonano zmiany definicji w procedurze NDL, która 
wskazywała, że działaniem niepożądanym leku jest każde niekorzystane 

                                                      
14 O których mowa w art. 3 ust. 6 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o akredytacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. 
poz. 2135) - § 19 ust. 5 Regulaminu organizacyjnego. 
15 § 26 ust. 1 tiret 2, 5 i 11 Regulaminu organizacyjnego. 
16 § 28 ust. 1 pkt 3 tiret 10 i 11 Regulaminu organizacyjnego. 
17 § 25 ust. 1 tiret 20 Regulaminu organizacyjnego. 
18 § 25 ust. 2 pkt 3 tiret 6 Regulaminu organizacyjnego. 
19 § 26 ust. 3 tiret 1 Regulaminu organizacyjnego. 
20 Dalej: procedura NDL. 
21 Wydanie 1 procedury NDL (PA-APT/z-6/1/2007) wydano 9 maja 2007 r., obowiązująca w kontrolowanym okresie 
procedura NDL zawarta była w receptariuszu wprowadzonym rozdzielnikiem Dyrektora R-318/2012 z 22 listopada 
2012 r. i zmieniana rozdzielnikiem Dyrektora R-16/2017 z 24 stycznia 2017 r., 148/2017  z 19 lipca 2017 r., R-227/2018 
z 3 września 2018 r., R-7/2019 z 4 stycznia 2019 r. i R-19/2019 z 11 marca 2019 r. 
Wydanie 7 receptariusza wprowadzono rozdzielnikiem Dyrektora nr 270/2019 z 16 lipca 2019 r. 
22 Dz.U. Nr 47, poz. 405. 
23 Dz. Urz. UE L 348 z 31.12.2010 r. str. 74, ze zm.; dalej: dyrektywa 2010/84/UE. 
24 Art. 2 pkt 3a zmieniony przez art. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo 
farmaceutyczne oraz niektórych innych ustaw. 
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i niezamierzone działanie leku występujące podczas stosowania dawek zalecanych 
u ludzi w celach profilaktycznych, diagnostycznych, terapeutycznych lub modyfikacji 
funkcji fizjologicznych. Szpital w receptariuszu z 19 grudnia 2018 r.25 wprowadził 
obowiązującą podstawę prawną oraz właściwą definicję NDL26. 

 (dowód: akta kontroli str. 94-178) 

W procedurze NDL obowiązującej od 19 grudnia 2018 r. zawarto sposoby 
identyfikowania niekorzystnych reakcji polekowych. NDL należało zgłaszać 
w następujących przypadkach: 
- przedawkowania (celowego lub przypadkowego), nadużywania leku, 
- podania leku z przekroczoną datą ważności (celowe lub przypadkowe), 
- podania leku niewłaściwie przechowywanego, 
- wady jakościowej, 
- wystąpienia interakcji z innymi lekami lub żywnością, 
- błędu medycznego (np. błędna diagnoza, bądź przepisanie niewłaściwego leku), 
- niekorzystnego i niezamierzonego działania leku występującego podczas 
stosowania dawek zalecanych u ludzi w celach profilaktycznych, diagnostycznych, 
terapeutycznych lub dla modyfikacji funkcji fizjologicznych. 
Zwrócono uwagę, iż NDL charakteryzuje przypuszczenie, że istnieje możliwość 
związku przyczynowego między produktem leczniczym a działaniem niepożądanym. 

(dowód: akta kontroli str. 295-296) 

Kierownik apteki szpitalnej wyjaśniła: Obowiązująca procedura NDL sprzed 2013 r. 
została wprowadzona w życie przez byłego Kierownika apteki szpitalnej. Procedura ta 
obowiązywała w czasie pełnienia funkcji łącznie ze mną przez trzy osoby. Pod koniec 
2018 r. dokonałam przeglądu procedur wewnętrznych, w związku z planowanym 
ustanowieniem mnie zastępcą przewodniczącego Zespołu Terapeutycznego 
i obowiązkami, które miałam przyjąć od 2019 r. Po wstępnej analizie dostrzegłam 
te nieprawidłowości i natychmiast dokonałam stosownych zmian. 

(akta kontroli str. 1042) 

W okresie od 10 stycznia 2017 r. do 15 lipca 2019 r., procedura NDL do zgłaszania 
działania niepożądanego leku zobowiązywała lekarzy i farmaceutów. Każde zgłoszenie 
ciężkiego NDL należało przekazać do Urzędu Rejestracji Leków, a od 19 grudnia 
2018 r. do 15 lipca 2019 r. także do podmiotu odpowiedzialnego, nie później niż 15 dni 
od powzięcia informacji o jego wystąpieniu, pozostałe NDL – „bez ram czasowych”.  
W dalszej części procedury NDL zawarto zobowiązanie do przekazania zgłoszenia 
w formie pisemnej kierownikowi apteki szpitalnej przez lekarza, który zaobserwował 
NDL. Z kolei kierownik apteki szpitalnej miał obowiązek wysłać formularz faksem, 
a następnie pocztą do Urzędu Rejestracji Leków, a od 19 grudnia 2018 r do 15 lipca 
2019 r. również do podmiotu odpowiedzialnego. 
Powyżej opisane procedury NDL nie określały terminu sporządzenia przez osoby 
wykonujące zawód medyczny formularza zgłoszenia NDL oraz nie wskazywały w jakim 
czasie zgłoszenie powinno zostać przekazane kierownikowi apteki szpitalnej, by 
możliwe było terminowe zgłoszenie ciężkiego NDL do ww. podmiotów. 

(dowód: akta kontroli str. 93-163) 

W procedurze obowiązującej od 16 lipca 2019 r. do 19 stycznia 2020 r. 
zrezygnowano ze wskazania konkretnego personelu medycznego zobowiązanego 
do zgłaszania NDL. Określono natomiast, że zgłoszenie NDL innego niż ciężkie 
powinno być przekazywane do Regionalnego Ośrodka Monitorowania NDL 
w terminie 90 dni, ciężkie – 15 dni od stwierdzenia NDL. Wypełnione formularze 

                                                      
25 Rozdzielnik nr 7/2019 z 4 stycznia 2019 r. 
26 Działaniem niepożądanym leku jest reakcja na produkt leczniczy, która jest szkodliwa i niezamierzona. 
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zgłoszeń należało przekazać do kierownika apteki szpitalnej bezzwłocznie. 
Obowiązek przesyłania zgłoszeń do ww. Ośrodka przypisano kierownikowi apteki 
szpitalnej. Założono, że to Regionalny Ośrodek Monitorowania NDL przesyłał będzie 
otrzymane zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Leków. 

(dowód: akta kontroli str. 164-178) 

Zgodnie art. 36d ust. 1 Prawa farmaceutycznego, działania niepożądane produktów 
leczniczych należy zgłosić Prezesowi Urzędu lub podmiotowi odpowiedzialnemu, 
który uzyskał pozwolenie na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego. 

Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych wyjaśniła, że odpowiedzialna za przygotowanie 
procedury kierownik apteki szpitalnej błędnie zinterpretowała treść przepisu uznając, 
że podmiotem odpowiedzialnym może być Regionalny Ośrodek Monitorowania NDL. 
Sugerowała się również tym, że to Ośrodek zobowiązał się do przesyłania 
otrzymywanych zgłoszeń do Urzędu Rejestracji Leków i w pismach z 10 stycznia 2019 r. 
i 20 stycznia 2020 r. potwierdził przekazanie każdego zgłoszenia otrzymanego w 2018 r. 
i 2019 r. W związku z powyższą sytuacją kierownik apteki szpitalnej starała się 
o podpisanie oficjalnego porozumienia dotyczącego zgłaszalności działań 
niepożądanych produktów leczniczych, które wystąpiły w SPWSZ. 

(dowód: akta kontroli str. 281-284, 290-291) 

Kierownik apteki szpitalnej wyjaśniła, że wskazała w procedurze NDL termin 90 dni 
na zgłoszenie NDL, ponieważ uznała, że jest to realny (niezwłoczny) termin dla 
personelu medycznego na wypełnienie i przekazanie formularza do apteki 
szpitalnej. 

(akta kontroli str. 617-618) 

Od 16 lipca 2019 r. w procedurze NDL wskazano, że możliwość zgłaszania NDL mają 
także pacjenci, ich przedstawiciele ustawowi i opiekunowie faktyczni przy pomocy 
formularza dostępnego na stronie internetowej Urzędu Rejestracji Leków. Wcześniej 
nie było regulacji w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str. 93-178) 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła: /…/ W obowiązujących w SPWSZ procedurach 
dotyczących NDL nie dublowano zapisów wynikających z dyrektyw unijnych, ustaw czy 
aktów wykonawczych wydanych na podstawie delegacji ustawowej. /…/ Zgodnie z nimi 
/…/ pacjenci mają prawo zgłaszać działania niepożądane. Istotnym jest jednak, że 
w Szpitalu pacjentem opiekuje się kompleksowo personel medyczny, w konsekwencji 
pacjenci dokonują zgłoszenia NDL lekarzowi bądź pielęgniarce i to z powodu NDL  
zazwyczaj dochodzi do zmiany w zakresie leczenia, stąd najczęściej lekarz prowadzi 
proces zgłaszania. W związku z tym w procedurach  /…/ nie dublowano przepisów 
dotyczących kręgu osób uprawnionych do zgłaszania NDL a uregulowano szczegółowe 
obowiązki personelu medycznego w tym zakresie. /…/. 

(dowód: akta kontroli str. 619, 622) 

Jednostka kontrolowana w toku niniejszej kontroli NIK, 20 stycznia 2020 r. 
skorygowała procedurę NDL dodając w niej informację o konieczności przekazania 
zgłoszenia do Urzędu Rejestracji Leków. Pozostawiono obowiązek przekazywania 
zgłoszeń także do Regionalnego Ośrodka Monitorowania NDL. 

(dowód: akta kontroli str. 295-298) 

W kontrolowanych latach krąg osób odpowiedzialnych za przekazywanie zgłoszeń 
NDL obejmował od:  
- 25 listopada 2013 r. lekarzy na podstawie art. 45a ust. 127 ustawy z dnia 5 grudnia 
1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty28;  

                                                      
27 Art. 45a zmieniony przez art. 4 ustawy z dnia 27 września 2013 r. 
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- 12 grudnia 2015 r. pielęgniarki i położne - art. 16 pkt 329 ustawy z dnia 15 lipca 
2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej30; 
- 26 czerwca 2018 r. ratowników medycznych - art. 11 ust. 9 pkt 2a ustawy z dnia 
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym31. 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła: Procedura zgłaszania działań niepożądanych leków /…/ nie 
zawierała zapisów, które w jakikolwiek sposób ograniczałyby możliwość zgłaszania NDL 
innym /…/. Dowodem /…/ było przyjęcie trzech zgłoszeń NDL w roku 2017 przez 
personel pielęgniarski /…/. W praktyce najczęściej lekarz i pielęgniarka /…/ ma 
możliwość zaobserwowania NDL (po zgłoszeniu przez pacjenta bądź po obserwacji 
personelu medycznego w trakcie odprawy, obchodu) /…/. 

(dowód: akta kontroli str. 619, 622-623) 

Procedura NDL wprowadzona 20 stycznia 2020 r. (w toku niniejszej kontroli NIK) 
zobowiązywała, by zaobserwowane niepożądane reakcje polekowe personel 
medyczny dokumentował, wypełniał formularz32 zgłoszenia NDL i bezzwłocznie 
przekazał kierownikowi apteki szpitalnej lub osobie uprawnionej. 

(dowód: akta kontroli str. 295-297) 

W obowiązujących w SPWSZ w kontrolowanym okresie procedurach wewnętrznych 
dotyczących monitorowania NDL nie zawarto regulacji dotyczących: 
ewidencjonowania danych o niepożądanym działaniu leku; monitorowania NDL 
obejmującego zbieranie i przekazywanie pracownikom wykonującym zawód 
medyczny danych o wprowadzonych zmianach w informacji o leku, ostrzeżeniach 
na temat leków dla pracowników wykonujących zawód medyczny oraz informacji 
podanych do publicznej wiadomości, zasad uzupełniania przekazanych zgłoszeń 
w sytuacji, o której mowa w art. 36d ust.1 Prawa farmaceutycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 7, 10-12, 93-178, 282, 285) 

W toku niniejszej kontroli NIK (5 lutego 2020 r.) wprowadzono rozwiązania 
obejmujące sposób prowadzenia ewidencji niepożądanych reakcji polekowych oraz 
monitorowania NDL, zbieranie i przekazywanie przez kierownika apteki szpitalnej 
pracownikom wykonującym zawód medyczny danych o wprowadzonych zmianach 
w informacji o leku, ostrzeżeniach na temat leków dla pracowników wykonujących 
zawód medyczny oraz informacji podanych do publicznej wiadomości. 

(dowód: akta kontroli str. 295-298, 356) 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi33, wystąpienie niepożądanego 
odczynu poszczepiennego należy zgłosić do właściwego państwowego powiatowego 
inspektora sanitarnego w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia jego wystąpienia. 
Przy czym, zgodnie z art. 36e ust. 2 Prawa farmaceutycznego, w przypadku gdy 
zgłoszenie pojedynczego przypadku działania niepożądanego produktu leczniczego 
stanowi niepożądany odczyn poszczepienny, zgłoszenia do Urzędu lub podmiotu 
odpowiedzialnego dokonuje się jednocześnie ze zgłoszeniem określonym 
w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 8 ustawy o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 

                                                                                                                                       
28 Dz. U. z 2019 r. poz. 537, ze zm.; dalej: ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 
29 Art. 16 pkt 3 zmieniony przez art. 15 pkt 4 ustawy z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie 
informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz.1991, ze zm.). 
30 Dz.U. z 2019 r. poz. 576, ze zm. 
31 Dz.U. z 2019 r. poz. 993, ze zm. 
32 Formularz zawierał elementy wskazane w art. 36e Prawa farmaceutycznego, w tym: inicjały, płeć, datę urodzenia lub 
wiek pacjenta, którego dotyczy zgłoszenie; imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia oraz jej podpis; nazwę 
produktu leczniczego, którego stosowanie podejrzewa się o spowodowanie tego działania niepożądanego oraz opis 
wywołanego działania niepożądanego. 
33 Dz. U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm. 

http://lex.nik.gov.pl/#/document/17507739?unitId=art(21)ust(8)&cm=DOCUMENT
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W latach 2017-2019 w Szpitalu nie opracowano odrębnej procedury dotyczącej 
sposobu postępowania w przypadku wystąpienia NDL stanowiącego niepożądany 
odczyn poszczepienny34, mimo iż wśród leków znajdujących się w aptece szpitalnej 
receptariusz wymieniał szczepionki. Do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego mogli 
zgłosić się pacjenci z NOP. 

(dowód: akta kontroli str. 93-178, 295-298) 

Zastępca Dyrektora ds. ekonomicznych wyjaśniła, że w kontrolowanym okresie 
w Szpitalu szczepiono wyłącznie pracowników SPWSZ. Odpowiedzialni za 
wykonywanie szczepień, Poradnia Chorób Odzwierzęcych, Pasożytniczych 
i Profilaktyki Wścieklizny, Izba Przyjęć Zakaźna, Szpitalny Oddział Ratunkowy oraz 
lekarz zakładowy, nie odnotowali w latach 2017-2019 niepożądanego odczynu 
poszczepiennego. 

 (dowód: akta kontroli str. 281-282, 284-285) 

W latach 2017-2019 instytucje zewnętrze35 przeprowadziły w Szpitalu 129 kontroli, 
(w 2017 – 49; 2018 – 32; 2019 - 4836). Żadna z nich nie dotyczyła obszaru objętego 
niniejszą kontrolą NIK.  

(dowód: akta kontroli str. 230-231) 

1.2 Analiza dokumentacji prowadzonej przez kierownika apteki szpitalnej wykazała, 
że usługi farmaceutyczne, o których mowa w art. 86 ust. 3 pkt 7 Prawa 
farmaceutycznego, w kontrolowanym okresie kierownik apteki szpitalnej realizowała 
poprzez: przekazywanie jednostkom organizacyjnym Szpitala informacji 
o komunikatach bezpieczeństwa wydanych przez Urząd Rejestracji Leków; 
sporządzanie pism skierowanych do pracowników wszystkich oddziałów szpitalnych 
przypominających o konieczności zgłaszania wszystkich NDL; przeprowadzanie 
szkoleń wewnętrznych skierowanych do pracowników SPWSZ, m.in. na temat 
niepożądanych działań leków oraz o konieczności i określonym w procedurach 
Szpitala sposobie ich zgłaszania. 

 (dowód: akta kontroli str. 299-303, 311-319, 325-336, 354, 359-381, 609-613) 

Kierownik apteki szpitalnej wyjaśniła: Realizacja przez pracowników apteki szpitalnej 
działań w zakresie monitorowania NDL polegała na permanentnym zdobywaniu wiedzy 
w tym zakresie podczas szkoleń przeprowadzanych przeze mnie. Pracownicy apteki 
szpitalnej uczestniczyli we wszystkich szkoleniach w pełnej obsadzie. 

(akta kontroli str. 1042) 

1.3 W kontrolowanym okresie Szpital uzyskał dwa certyfikaty akredytacyjne - w 2016 r. 
i 2019 r. Raport z wizyty akredytacyjnej z 9 marca 2016 r. zawierał informację, że 
w Szpitalu standard FA 11 – niepożądane działania stosowanych leków i preparatów 
krwiopochodnych są dokumentowane został oceniony na 137. W raporcie wskazano: 
W Szpitalu nadal nie zgłaszano niepożądanego działania leków, mimo adnotacji 
w dokumentacji medycznej o ich odstawieniu z powodu nietolerancji. W kolejnym 
raporcie z 13 września 2019 r., CMJ nie miało uwag do realizacji powyższego 
standardu. 

(dowód: akta kontroli str. 232-253) 

 

                                                      
34 Dalej: NOP. 
35 M.in. przez Ministerstwo Zdrowia, Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, Zachodniopomorski 
Urząd Wojewódzki, Narodowy Fundusz Zdrowia, Państwową Powiatową Inspekcję Sanitarną. 
36 W okresie 1-10.01.2020 r. rozpoczęły się w Szpitalu dwie kontrole, w tym niniejsza kontrola NIK. 
37 Co oznaczało, że standard nie został niespełniony. 
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W latach 2016-2019, Szpital poddawany był auditom Polskiego Centrum Badań 
i Certyfikacji, uzyskując każdorazowo utrzymanie ważności Certyfikatu SZJ38 
poprzez spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 9001 w zakresie wieloprofilowych 
świadczeń medycznych realizowanych w lecznictwie zamkniętym i otwartym. 
W żadnym z czterech raportów nie kwestionowano przyjętych zasad monitorowania 
zdarzeń niepożądanych, w tym dotyczących NDL, co opisano w punkcie 1.1 
niniejszego wystąpienia.  

(dowód: akta kontroli str. 254-280) 

1.4 W kontrolowanym okresie personel medyczny brał udział w szkoleniach 
wewnętrznych organizowanych przez Szpital. Ich tematem było m.in.: Działanie 
niepożądane leków stosowanych przy alergicznym nieżycie nosa, Polipragmazja 
a wielolekowość, Problemy farmakoterapii u osób starszych, Działania niepożądane 
leków stosowanych w leczeniu astmy, Działania niepożądane u pacjentów 
pediatrycznych. W szkoleniach tych udział wzięło łącznie w: 
– 2017 r. – 281 lekarzy, 391 pielęgniarek i ratowników medycznych oraz 19 farmaceutów 
(wraz z technikami farmaceutycznymi), co stanowiło odpowiednio: 47,5% lekarzy 
zatrudnionych według stanu na 31 grudnia tego roku, 41% pielęgniarek i ratowników 
medycznych oraz 100% farmaceutów; 
– 2018 r. – 35 lekarzy, 697 pielęgniarek i ratowników medycznych oraz 19 farmaceutów 
(wraz z technikami farmaceutycznymi), co stanowiło odpowiednio: 6,2% lekarzy 
zatrudnionych według stanu na 31 grudnia tego roku, 71% pielęgniarek i ratowników 
medycznych oraz 100% farmaceutów; 
– 2019 r. – 118 lekarzy, 404 pielęgniarki i ratowników medycznych oraz 18 farmaceutów 
(wraz z technikami farmaceutycznymi), co stanowiło odpowiednio: 21% lekarzy 
zatrudnionych według stanu na 31 grudnia tego roku, 42% pielęgniarek i ratowników 
medycznych oraz 100% farmaceutów. 

(dowód: akta kontroli str. 554) 

Informacje z zakresu monitorowania niepożądanych reakcji polekowych, procedur 
zgłaszania NDL w kontekście przepisów powszechnie obowiązujących i uregulowań 
wewnętrznych były przedstawiane przez kierownika apteki szpitalnej także: 
- podczas spotkań dotyczących przeglądu SZJ39, prac związanych z uzyskaniem 
certyfikatu akredytacyjnego40 oraz ISO, odpraw pielęgniarskich41; 
- w pismach42 skierowanych do pracowników wszystkich oddziałów szpitalnych 
przypominających o konieczności zgłaszania wszystkich NDL43, nawet tych opisanych 
w charakterystyce produktu leczniczego. Zwracano również uwagę, iż w przypadku 
zmiany leku u pacjenta ze względu na wystąpienie NDL powinno to być odnotowane 
w karcie pacjenta; 
- w trakcie prowadzonych przez kierownika apteki szpitalnej szkoleniach dla lekarzy 
i pielęgniarek dotyczących standardów akredytacyjnych, w tym procedury 
zgłaszania NDL44; 
- w bieżąco przekazywanych do poszczególnych komórek organizacyjnych 
komunikatach bezpieczeństwa pojawiających się na stronie internetowej Urzędu 

                                                      
38 Data pierwszej certyfikacji 5 lipca 2004 r., a w latach 2016-2019 przeprowadzono cztery audity. 
39 Rozdzielniki nr: 116 z 6 czerwca 2017 r., 114 z 30 kwietnia 2018 r., 167 z 13 maja 2019 r., 12 sierpnia 2019 r. 
(z udziałem ordynatorów/lekarzy kierujących oddziałami szpitalnymi). 
40 Rozdzielniki nr: 129 z 8 kwietnia 2019 r., 175 z 16 maja 2019 r. 
41 Rozdzielniki nr: 47 z 11 lutego 2019 r., 128 z 8 kwietnia 2019 r., 163 z 10 maja 2019 r., 282 z 26 lipca 2019 r., 
14 sierpnia 2019 r. 
42 Rozdzielniki nr: 261 z 4 października 2018 r., 328 z 16 listopada 2018 r., 96 z 18 marca 2019 r., 14 maja 2019 r., 208 
z 6 czerwca 2019 r., 5 sierpnia 2019 r., 306 z 16 sierpnia 2109 r., 5 z stycznia 2020 r. 
43 W myśl zasady „jeżeli masz wątpliwość, zgłoś”. 
44 Rozdzielniki nr 14/2020 z 13 stycznia 2020 r., sprawozdania Zespołu Terapeutycznego ze szkoleń w dniach 
28 marca i 17 kwietnia 2019 r. 
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Rejestracji Leków, dotyczących wprowadzania ewentualnych zmian informacji o leku 
oraz wydania ostrzeżeń na temat leków dla pracowników Szpitala wykonujących zawód 
medyczny. 

(dowód: akta kontroli str.299-381, 609-613) 

Realizując obowiązek określony w § 25 ust. 1 i 2 Regulaminu organizacyjnego, 
w kontrolowanym okresie także ordynatorzy/lekarze kierujący oddziałami45 oraz 
kierownik apteki szpitalnej przeprowadzili szkolenia dla podległych pracowników 
(tzw. wewnątrzoddziałowe) dotyczące standardów akredytacyjnych, systemu 
zarządzania jakością oraz procedur zgłaszania NDL. 

(dowód: akta kontroli str. 555-570) 

Badanie dokumentacji pracowniczej wybranej próby 10 lekarzy, 10 pielęgniarek, 
pięciu ratowników medycznych oraz kierownika apteki szpitalnej i farmaceuty 
potwierdziło ich udział w szkoleniach wewnątrzoddziałowych i organizowanych 
przez Szpital dotyczących m.in. monitorowania NDL. 

(dowód: akta kontroli str. 512-553) 

1.5 W kontrolowanym okresie system kontroli i nadzoru nad całokształtem 
działalności jednostki, w tym nad monitorowaniem niepożądanych działań leków, 
określał SZJ. W ramach jego funkcjonowania, Dyrektor Szpitala powołała46  
Pełnomocnika ds. Zarządzania Jakością47 i wspierające go zespoły, w szczególności: 
- Zespół Terapeutyczny odpowiedzialny za tworzenie oraz coroczne uaktualnianie 
receptariusza, bezpieczeństwo farmakoterapii i analizę sprawozdań dotyczących działań 
niepożądanych leków; 
- zespół ds. zdarzeń niepożądanych, którego zadaniem było nadzorowanie rejestru 
zdarzeń niepożądanych i opracowywanie charakterystyk oraz analizy zgłoszeń 
niepożądanych, także w obszarze działań niepożądanych leków;   
- zespół ds. weryfikacji i oceny dokumentacji miał nadzorować dokumentację 
Szpitala, dokonywać oceny prowadzenia i kompletności dokumentacji medycznej; 
- zespół koordynatorów ds. zarządzania jakością48, którego zadaniem było m.in. 
prowadzenie analiz dotyczących przyczyn zgonów, zdarzeń niepożądanych oraz 
przekazywanie wyników monitorowania procesów i realizacji usług świadczonych 
przez Szpital (kontrola prawidłowości), analiza zagrożeń i problemów jakościowych 
w obszarze działania i przekazywania danych Pełnomocnikowi ds. SZJ; 
- zespół auditorów wewnętrznych, którego zadaniem było m.in. uczestnictwo 
w zleconych audytach wewnętrznych. 

Pełnomocnik SZJ odpowiedzialny był za organizowanie i nadzorowanie wdrażania, 
utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością poprzez współpracę 
i nadzór nad działalnością wyżej wymienionych zespołów, a także za przygotowanie 
materiałów na przeglądy SZJ i przedstawienie ich dyrekcji Szpitala. Pełnomocnik 
SZJ przedstawiał również kierownictwu Szpitala problemy dotyczące 
funkcjonowania przyjętego systemu zarządzania oraz jego potrzeb związanych 
z utrzymywaniem i doskonaleniem systemu.  

(dowód: akta kontroli str. 179-229, 592-613) 

                                                      
45 M.in. oddziały kardiologii i kardiologii inwazyjnej, neurochirurgii i neurotraumatologii, dermatologii i alergologii, 
reumatologii, anestezjologii i intensywnej terapii, obserwacyjno-zakaźny chorób tropikalnych i nabytych niedoborów 
immunologicznych, nefrologii i transplantacji nerek, geriatrii i przewlekle chorych, dziecięcy obserwacyjno-zakaźny, 
gastroenterologii i onkologii klinicznej, onkologii klinicznej i chemioterapii, anestezjologii i intensywnej terapii 
z pododdziałem dla dzieci, chirurgii ogólnej i naczyniowej. 
46 Zarządzenia Dyrektora nr: 15 z 30 stycznia 2012 r., 44 z 6 kwietnia 2018 r., 162 z 13 grudnia 2018 r., 22 z 20 lutego 
2019 r., 94 z 16 lipca 2019 r. 
47 Dalej: Pełnomocnik SZJ. 
48 Zespół tworzą kierownicy jednostek organizacyjnych, ordynatorzy oddziałów/lekarze kierujący oddziałami, 
pielęgniarki oddziałowe/koordynujące.  
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Ocenę skuteczności realizowanych w SPWSZ procesów na podstawie założonych 
i osiągniętych wskaźników oraz zaobserwowanych niezgodności i/lub odchyleń 
omawiano na podstawie sprawozdań z działalności poszczególnych komórek 
organizacyjnych podczas okresowych przeglądów SZJ.  
I tak: zespół ds. zdarzeń niepożądanych, w ramach nadzorowania rejestru zdarzeń 
niepożądanych, opracowywał charakterystyki oraz analizy zgłoszeń takich zdarzeń 
prowadzone w oparciu o protokoły zgłoszeń. Wyniki analizy omawiano na podstawie 
sprawozdań z działalności zespołów/komisji projakościowych, w tym sprawozdania 
kierownika apteki szpitalnej, w którym skupiano uwagę na wzroście zgłaszalności 
NDL w 2017 r. – do pięciu zgłoszeń w stosunku do roku 2016, kiedy nie wpłynęło 
żadne zgłoszenie. Następny znaczny wzrost odnotowano w 2019 r. – do 40 
zgłoszeń w porównaniu z latami 2017-2018, kiedy złożono w aptece szpitalnej po 
pięć zgłoszeń rocznie.   

(dowód: akta kontroli str. 7, 12-15, 311-354, 592-608) 

Pełnomocnik SZJ wyjaśniła, iż z uwagi na prowadzenie nadzoru nad NDL przez 
kierownika apteki szpitalnej, pozostałe zespoły, w szczególności zespół 
ds. weryfikacji i oceny dokumentacji, zespół koordynatorów ds. zarządzania 
jakością, zespół auditorów wewnętrznych nie wykonywały innych czynności 
związanych z monitorowaniem procesów w przedmiotowym zakresie. W latach 2017-
2019 także komórka ds. kontroli wewnętrznej SPWSZ nie planowała i nie 
przeprowadzała kontroli w obszarze objętym niniejszą kontrolą NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 497-511, 614-616) 

1.6 Jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora Szpitala ds. ekonomicznych w kwestii 
podejmowanych działań na rzecz zwiększenia zgłaszalności NDL: W latach 2017-2018 
Szpital nie prowadził „dużej” kampanii /…/. Natomiast w 2019 r. od momentu powołania 
kierownika apteki szpitalnej na zastępcę przewodniczącego Zespołu 
Terapeutycznego49, rozpoczęto działania /…/ dotyczące propagowania konieczności 
zgłaszania działań niepożądanych wśród oddziałów /…/50. 

 (dowód: akta kontroli str. 282, 286-287, 292-294, 299-324) 

W odniesieniu do prowadzenia akcji informacyjnej w zakresie możliwości 
przekazywania przez pacjentów (ich przedstawicieli ustawowych i opiekunów 
faktycznych) zgłoszeń NDL pracownikom wykonującym zawód medyczny, Dyrektor 
Szpitala wyjaśniła: Informacje o możliwych działaniach niepożądanych leków 
zwyczajowo przekazywano pacjentom w trakcie przyjmowania do Szpitala oraz 
w trakcie hospitalizacji. Pacjentów proszono o zgłoszenie wszelkich niepokojących ich 
objawów, pytano o samopoczucie. /…/. W SPWSZ nie dokumentowano informacji 
(nie powstały na tę okoliczność zapisy) potwierdzających przekazanie pacjentom lub ich 
przedstawicielom ustawowym lub opiekunom faktycznym treści procedury szpitalnej 
związanej z NDL.  

 (dowód: akta kontroli str. 385, 391-392) 

Kierownik apteki szpitalnej w wyjaśnieniach wskazała, że Regulamin organizacyjny 
Szpitala w części mówiącej o prawach i obowiązkach pacjenta informuje o takiej 
możliwości, również nowa procedura zgłaszania NDL. Do zapoznania się 
i przestrzegania powyższych dokumentów zobowiązani są wszyscy pracownicy 
szpitala. Słyszałam, że informują o takiej możliwości pacjentów podczas 
przyjmowania na oddział. 

(dowód: akta kontroli str. 617-618) 

                                                      
49 Od 4 stycznia 2019 r. – Rozdzielnik nr 7/2019. 
50 Działania podejmowane przez kierownika apteki szpitalnej opisano w punkcie 1.4 niniejszego wystąpienia. 
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W kontrolowanym okresie SPWSZ współpracował z Regionalnym Ośrodkiem 
Monitorowania NDL. W piśmie z 12 lipca 2019 r. skierowanym przez Kierownika 
Ośrodka do Dyrektora Szpitala wskazano, iż w dniu 12 czerwca 2019 r. zostały 
wstępnie określone dotychczasowe ramy współpracy - Ośrodek zobowiązał się 
do przesyłania do Urzędu Rejestracji Leków otrzymanych zgłoszeń NDL51. 

(dowód: akta kontroli str. 281, 283, 310) 

Kierownik apteki szpitalnej wyjaśniła: Współpraca Szpitala z URPL polegała wyłącznie 
na przekazywaniu przed 2018 r. zgłoszeń NDL i w całym kontrolowanym okresie, 
bieżącym monitorowaniu komunikatów pojawiających się na stronie internetowej 
Urzędu. Podejmowałam wówczas stosowne czynności, np. powiadamiałam personel 
medyczny o treści Komunikatów Bezpieczeństwa. 

(akta kontroli str. 1042) 

1.7 Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że: Problemy i bariery /…/ związane z realizacją zadań 
dotyczących monitorowania niepożądanych działań leków /…/, a dotyczące całej 
jednostki, stanowią: 
- braki kadrowe w grupach zawodowych pielęgniarek i lekarzy – nie jest możliwe 
nakładanie kolejnych obowiązków w grupach zawodowych, które najmocniej dotknięte 
są niedoborem, a najintensywniej uczestniczą w procesie leczenia pacjentów. /.../ 
Oprócz czynności związanych z opieką i leczeniem pacjenta, personel uczestniczy 
w kształceniu własnym, kształceniu studentów, stażystów i rezydentów, w szkoleniach 
wewnętrznych i zewnętrznych, wdraża ciągłe zmiany /…/ przepisów i wymogów NFZ, 
utrzymuje i udoskonala procedury w ramach SZJ i akredytacji CMJ, trwających 
nieprzerwanie wdrożeniach informatycznych związanych z Elektroniczną Dokumentacją 
Medyczną, e-zwolnieniami, e-receptami oraz przygotowywaniem i uczestniczeniem 
w postępowaniach przetargowych; 
- brak identyfikacji z dodatkowymi zadaniami personelu pielęgniarskiego i lekarskiego, 
który nie jest związany ze szpitalem (osoby przychodzące tylko na dyżury); 
- braki kadrowe dotyczące magistrów farmacji - zakres obowiązków 
i odpowiedzialności przy stawkach wynagrodzenia, jakie może zaproponować Szpital 
są nieatrakcyjne dla osób mogących uzyskać satysfakcjonujące warunki zatrudnienia 
i płacy w aptekach komercyjnych. Pozyskanie magistrów farmacji przez Szpital już od 
kilku lat jest bardzo trudne. Ich liczba w Szpitalu pozwala na prowadzenie normalnej 
bieżącej pracy gwarantującej bezpieczeństwo pacjentów, jednak wprowadzanie 
kolejnych obowiązków, powoduje, że praca staje się mocno obciążająca, stresująca 
i jeszcze mniej atrakcyjna. /…/; 
- trudna współpraca apteki szpitalnej z lekarzami wynikająca ze /…/ „sporu 
kompetencyjnego”. Trudno jest przekonać lekarzy do uznania autorytetu farmaceuty 
w tej dziedzinie. Podjęcie współpracy w tym zakresie wymaga czasu i nabycia 
wzajemnego zaufania, które budowane jest w zasadzie w chwili wystąpienia problemów 
u pacjenta oraz w trakcie szkoleń wewnętrznych;  
- stan pacjentów trafiających do Szpitala – na przestrzeni ostatnich lat obserwujemy 
proces demograficzny nazywany „starzejącym się społeczeństwem”. W związku z tym 
do szpitali trafiają przede wszystkim osoby starsze obciążane wielochorobowością, które 
zażywają dużą liczbę leków. Ustalenie przyczyn pojawiających się objawów jest 
praktycznie niemożliwe /…/. 
Eliminowanie powyższych barier /…/ jest praktycznie niemożliwe. Niedobory 
pracowników wynikają przede wszystkim z braku osób posiadających wykształcenie 
medyczne i są niezależne od Szpitala. Czynnikiem motywacyjnym pozwalającym na 
pozyskanie pracowników mogłoby być wyższe wynagrodzenie, jednak obecne warunki 
finansowania szpitali nie pozwalają na wzrost wynagrodzeń (poza tym nie rozwiązuje to 

                                                      
51 Co opisano w punkcie 1.1 niniejszego wystąpienia. 
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problemu systemowo – oznacza to jedynie przepływ kadry między szpitalami przy jej 
permanentnym długotrwałym braku). 
W zakresie NDL w kontrolowanym okresie przeprowadzono ocenę przyjętych rozwiązań 
i uzyskano znaczący wzrost zgłaszalności NDL  /…/. Szpital nadal prowadzi wzmożone 
działania budujące świadomość, ale i obowiązek dokumentowania i zgłaszania NDL 
zgodnie z przyjętym procedurami /…/. 

 (dowód: akta kontroli str. 385, 391-392) 

Działania jednostki podjęte w 2019 r. w celu eliminacji powyższych problemów i barier 
opisano w punkcie 1.4 wystąpienia. 

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: 
1. W okresie od 16 lipca 2019 r. do 19 stycznia 2020 r. w procedurze NDL nie 
wprowadzono zapisów obligujących osoby wykonujące zawody medyczne 
do przekazywania zgłoszeń niekorzystnych reakcji polekowych do Urzędu Rejestracji 
Leków lub podmiotu odpowiedzialnego, tj. podmiotów wskazanych w art. 36d ust. 1 
Prawa farmaceutycznego. 

(dowód: akta kontroli str. 164-178) 

2. Procedura NDL od 25 listopada 2013 r. do 18 grudnia 2018 r. zawierała zapisy 
niezgodne z obowiązującym stanem prawnym, w zakresie podstawy prawnej i definicji 
działania niepożądanego produktu leczniczego. 

(dowód: akta kontroli str. 93-163) 

3. Procedura NDL obowiązująca do 15 lipca 2019 r. nie określała terminów 
wypełnienia przez osoby wykonujące zawód medyczny formularza zgłoszenia 
niepożądanego działania produktu leczniczego i terminu w jakim należy przekazać 
zgłoszenie o wystąpieniu ciężkiego NDL kierownikowi apteki szpitalnej, co mogło 
skutkować opisanym w punkcie 2.3. wystąpienia pokontrolnego zgłoszeniem 
ciężkich NDL po terminie określonym w  art. 36f Prawa farmaceutycznego. 

(akta kontroli str. 93-163, 409, 1040-1041)  

4. Nie gwarantowały skutecznego nadzoru nad monitorowaniem NDL, gdyż 
wprowadzone mechanizmy identyfikowania oraz ewidencjonowania niepożądanych 
reakcji polekowych, nie zapewniały ich pełnej zgłaszalności, o czym świadczą 
nieprawidłowości ujawnione podczas kontroli NIK. 

(dowód: akta kontroli str. 93-163, 641, 739-1039, 1046-1060) 
 

W Szpitalu wdrożono mechanizmy organizacyjne i regulacje wewnętrzne mające 
na celu zagwarantowanie monitorowania niekorzystnych reakcji polekowych. Zadania 
związane z udziałem w monitorowaniu NDL oraz zapewnieniem bezpieczeństwa 
farmakoterapii powierzono aptece szpitalnej oraz zespołom i komitetom działającym 
w Szpitalu. Jednak procedury NDL obowiązujące do 18 grudnia 2018 r. zawierały 
definicję NDL niezgodną z brzmieniem określonym w art. 2 pkt 3a Prawa 
farmaceutycznego oraz nieaktualną podstawę prawną. Nie wskazywały również 
terminu w jakim należy wypełnić i przekazać kierownikowi apteki szpitalnej 
zgłoszenie o wystąpieniu ciężkiego NDL. W procedurze NDL obowiązującej w okresie 
od 16 lipca 2019 r. do 19 stycznia 2020 r. nie wprowadzono zapisów obligujących 
osoby wykonujące zawody medyczne do przekazywania zgłoszeń niekorzystnych 
reakcji polekowych do Urzędu Rejestracji Leków lub podmiotu odpowiedzialnego, 
tj. podmiotów wskazanych w art. 36d ust. 1 Prawa farmaceutycznego. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Izba pozytywnie ocenia prowadzone od początku 2019 r. wzmożone działania 
informacyjno-edukacyjne jednostki, mające na celu zwiększenie zgłaszalności NDL. 
Personel Szpitala brał udział w szkoleniach dotyczących NDL oraz procedur zgłaszania 
niekorzystnych reakcji polekowych w kontekście przepisów powszechnie 
obowiązujących i uregulowań wewnętrznych. Nie wdrożono jednak skutecznego 
systemu kontroli i nadzoru nad monitorowaniem NDL, zapewniającego ich pełną 
zgłaszalność, o czym świadczą nieprawidłowości stwierdzone w trakcie kontroli NIK. 
 

2. Monitorowanie występowania niepożądanych działań 
leków i zapewnienie ich zgłaszania 

2.1 W latach 2017-2019 kierownik apteki szpitalnej prowadziła jedną ewidencję dla NDL 
i zgłoszeń przekazanych: w 2017 r. do Urzędu Rejestracji Leków, a w latach 2018-2019 
do Regionalnego Ośrodka Monitorowania NDL. Zgodnie ze stosowaną w SPWSZ 
praktyką52, powyższa ewidencja prowadzona była w formie elektronicznej 
i po zakończeniu roku, archiwizowana w postaci papierowej. Ujmowano w niej: 
nazwę leku, który mógł spowodować NDL, oddziału z którego wpłynęło zgłoszenie, 
numer kolejny zgłoszenia, datę wpływu do apteki szpitalnej oraz datę przekazania 
przez kierownika apteki szpitalnej formularza zgłoszenia w 2017 r. do Urzędu 
Rejestracji Leków a w latach 2018-2019 do Regionalnego Ośrodka Monitorowania NDL. 

(akta kontroli str. 13-15) 

2.2 Ewidencja NDL zawierała łącznie 50 zgłoszeń, w tym: po pięć zgłoszeń53 w 2017 r. 
i 2018 r. i 40 - w 2019 r. (w dwóch przypadkach wywołanych przez leki oznaczone 
symbolem odwróconego trójkąta). Pielęgniarki przekazały do apteki szpitalnej w 2017 r. 
trzy i w 2019 r. dwa formularze zgłoszeń NDL, pozostałe 45 w całym kontrolowanym 
okresie przekazali lekarze. Żadne zgłoszenie nie dotyczyło NOP. 

(akta kontroli str. 13-15, 399, 409, 478, 481, 1040-1041) 

Wszystkie 50 zgłoszeń przekazano kierownikowi apteki szpitalnej w formie pisemnej, 
na formularzu stanowiącym załącznik do procedury NDL. Zgłoszenia zawierały elementy 
wskazane w art. 36e ust. 1 Prawa farmaceutycznego, w tym: inicjały, płeć lub wiek 
pacjenta, którego dotyczyło zgłoszenie, imię i nazwisko osoby dokonującej zgłoszenia, 
adres miejsca wykonywania zawodu oraz jej podpis, nazwę produktu, którego 
stosowanie podejrzewa się o spowodowanie działania niepożądanego i opis NDL. 

(akta kontroli str. 399, 409, 1040-1041) 

Opracowany przez SPWSZ formularz zgłoszenia, który stanowił załącznik do 
procedury NDL dodatkowo przewidywał podanie informacji o: dacie wystąpienia 
NDL, wyniku NDL, dawkowaniu, drodze podania i terminie podawania leku, który 
mógł spowodować NDL oraz przyczynie jego stosowania, a także wadze i wzroście 
pacjenta oraz informacji o ciąży pacjentki lub jej braku. 

(akta kontroli str. 116, 129, 133, 144, 161, 177-179) 

Według szpitalnej ewidencji NDL w badanym okresie z powodu wystąpienia 
niekorzystnych reakcji polekowych przyjętych zostało do Szpitala 10 pacjentów 
(wszyscy w 2019 r.). Trzy przypadki NDL (z 10) lekarze zakwalifikowali jako ciężkie. 
Pobyt w Szpitalu tych pacjentów trwał odpowiednio trzy, sześć i siedem dni. Pozostałe 
siedem NDL54 nie zostały uznane za ciężkie mimo, że niepożądana reakcja polekowa 
stanowiła podstawę hospitalizacji pacjentów w SPWSZ, a zgodnie z art. 2 pkt 3d 

                                                      
52 W Szpitalu w kontrolowanych latach nie określono procedur dotyczących prowadzenia ewidencji NDL. 
53 W 2017 r. żadne nie dotyczyło NDL wywołanego przez lek oznaczony symbolem odwróconego trójkąta 
a w 2018 r. w czterech przypadkach. 
54 Zgłoszenia z 2019 r. o numerach: 21, 22, 25, 28, 29, 32, 36. 
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Prawa farmaceutycznego, ciężkim niepożądanym działaniem produktu leczniczego - 
jest działanie, które bez względu na zastosowaną dawkę produktu leczniczego 
powoduje w szczególności konieczność hospitalizacji. Pobyt tych pacjentów 
w Szpitalu wyniósł od trzech do 10 dni. 

(akta kontroli str. 13-15, 399, 409, 481-484, 1040-1041) 

W trakcie hospitalizacji, w kontrolowanym okresie, NDL rozpoznano u 38 pacjentów 
w tym ciężkie u 12 (z tego: w 2017 r. u jednego; w 2018 r. u trzech i w 2019 r u ośmiu).  

(akta kontroli str. 13-15, 399, 409, 481, 1040-1041) 

2.2.1 W wyniku badania dokumentacji medycznej 50 pacjentów Szpitala 
hospitalizowanych w latach 2018-201955, w trakcie kontroli NIK ujawniono 30 
przypadków56 odnotowania przez lekarzy w dokumentacji medycznej 
hospitalizowanych osób rozpoznań57 wskazujących na możliwość wystąpienia 
niekorzystnej reakcji polekowej i objawów skojarzonych z przyjmowaniem przez 
pacjentów leków, w tym: w 27 przypadkach58 podano nazwę leku, który mógł 
wywołać NDL, a w pozostałych trzech59 nie ustalono jego nazwy, co uniemożliwiało 
zgłoszenie NDL do Urzędu Rejestracji Leków lub podmiotu odpowiedzialnego. 
Osoby wykonujące zawód medyczny nie wypełniły formularzy zgłoszeń i nie 
przekazały do apteki szpitalnej zgłoszeń o powyższych NDL. Tym samym ewidencja 
NDL prowadzona w Szpitalu nie zawierała informacji o żadnym z ww. 27 
przypadków niekorzystnych reakcji polekowych. Nieprzekazanie przez lekarzy do 
apteki szpitalnej informacji o NDL, stanowi naruszenie standardu akredytacyjnego 
FA 11, zgodnie z którym, informacje na temat niepożądanych działań stosowanych 
leków powinny być raportowane do apteki szpitalnej. 

(akta kontroli str. 13-15, 399, 409, 630-639, 641-642, 1040-1041, 1044-1046) 

Personel medyczny SPWSZ zobowiązany był procedurą NDL, do przekazania 
formularza zgłoszenia do kierownika apteki szpitalnej w przypadku każdego 
działania niepożądanego leku. 

(akta kontroli str. 93-178) 

Od 19 grudnia 2018 r. w procedurze NDL znalazł się zapis, iż działania niepożądane 
należy zgłaszać m.in. w sytuacji przedawkowania (celowego lub przypadkowego) 
i nadużywania leku, a od 16 lipca 2019 r. w procedurze NDL podkreślono, że 
wystarczającym jest przypuszczenie, że istnieje możliwość związku przyczynowego 
między produktem leczniczym a działaniem niepożądanym.  
Zgodnie z definicją zawartą w procedurze NDL, ciężkie NDL to działanie, które bez 
względu na zastosowaną dawkę produktu leczniczego powoduje m.in. zgon 

                                                      
55 Przesłanką doboru dokumentacji medycznej do kontroli było w 49 przypadkach odnotowanie w latach 2018-2019 
w statystyce medycznej rozpoznania wskazującego na możliwość wystąpienia NDL, będącego jednocześnie podstawą 
przyjęcia do Szpitala. Natomiast jeden przypadek dotyczył pacjenta, z ewidencji zdarzeń niepożądanych potencjalnie 
związany z farmakoterapią, u którego doszło do omyłkowego podania leku. 
56 Czas hospitalizacji 30 pacjentów wyniósł od jednego do 14 dni, średnio – pięć dni. 
57 Według klasyfikacji ICD 10: E16.0, E24.4, E27.3, G44.4, H26.3, T39.1, T39.3, T40.6, T40.9, T42.4, T42.6, T42.7, 
T43.5, T43.9, T45.0, T45.5, T65.9, T88.7. 
58 Księga główna nr: „[…]”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. 
59 Księga główna nr: „[…]”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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pacjenta, zagrożenie życia lub zdrowia, konieczność hospitalizacji lub jej 
przedłużenie. 

(akta kontroli str. 115, 128, 142-143, 175-176) 

Do znajomości i przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, wewnętrznych 
zarządzeń, procedur, instrukcji procesów, zgodnie z Regulaminem organizacyjnym 
zobowiązywani byli wszyscy pracownicy Szpitala, a na podstawie zawartych umów 
także osoby wykonujące na rzecz Szpitala pracę na podstawie umów cywilno-
prawnych. 

(akta kontroli str. 62-69, 666-738) 

We wszystkich opisanych powyżej 27 przypadkach NDL miały ciężki charakter, gdyż 
wystąpienie niekorzystnej reakcji polekowej było bezpośrednią przyczyną hospitalizacji. 
W 20 przypadkach po zakończonej hospitalizacji nastąpił powrót do zdrowia bez 
trwałych następstw, w tym: w dwóch przypadkach NDL dotyczył reakcji alergicznej na 
antybiotyk60, pozostałe 18 przypadków dotyczyło świadomego lub nieświadomego 
zatrucia lekami z grupy przeciwzakrzepowych61, przeciwpsychotycznych62, 
uspokajających, nasennych i przeciwpadaczkowych63 a także przeciwbólowych64, 
antykoncepcyjnych65 i  przeciwcukrzycowych66.  

(akta kontroli str. 739-763, 777-787, 826-837, 853-926, 948-959,1044-1046, 1061-1065) 

W czterech przypadkach (z 27) nie wskazano wyniku wystąpienia ciężkiego NDL67 
(niewiadoma) z powodu przeniesienia pacjenta do szpitala psychiatrycznego (trzech 
pacjentów) oraz wyjścia na własne żądanie przed zakończonym leczeniem (jeden 
pacjent). Jeden z pacjentów, po zakończonej hospitalizacji, nadal leczył objawy NDL 
z powodu przedawkowania insuliny68. W dwóch przypadkach nastąpił zgon pacjenta, 
przy czym w jednym z nich w dokumentacji medycznej odnotowano, 
że bezpośrednią przyczyną było zatrucie lekami z grupy przeciwpadaczkowych, 
a w drugim nie wykluczono takiej możliwości69. 

(akta kontroli str. 788-804, 817-825, 838-852, 936-947, 990-999, 1044-1060) 

W opisanych powyżej 27 przypadkach osoby wykonujące zawody medyczne, które 
świadczyły usługi zdrowotne w Szpitalu, nie dokonały również zgłoszeń NDL 
bezpośrednio do Prezesa Urzędu Rejestracji Leków lub podmiotów 
odpowiedzialnych, co stanowiło naruszenie art. 36d Prawa farmaceutycznego, 
w związku z art. 36b pkt 1 ww. ustawy. Obowiązek dokonywania zgłoszeń NDL 
przez lekarzy wynikał z art. 45a ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty. 
W historiach chorób ww. 27 pacjentów podano nazwy leków przez nich zażytych. 
Dokumentacja zawierała także pozostałe informacje niezbędne do wysłania 
zgłoszenia takie jak: inicjały, płeć oraz wiek pacjenta, które stosownie do art. 36e 
ust. 1 Prawa farmaceutycznego powinny znajdować się w zgłoszeniu. 

 (akta kontroli str. 739-1039, 1044-1065) 

Zgodnie z art. 2 pkt 3a Prawa farmaceutycznego, działaniem niepożądanym leku jest 
każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego, a art. 2 pkt 17 
wskazuje, że niespodziewanym działaniem niepożądanym - jest każde negatywne 

                                                      
60 Główne objawy NDL – obrzęk, zmiany na skórze o charakterze grudkowo-pęcherzykowym. 
61 Główne objawy NDL –małopłytkowość, krwawienie z nosa, ból głowy, wysoki INR. 
62 Główne objawy NDL – małopłytkowość. 
63 Główne objawy NDL – podwyższone poziomy benzodiazepin lub karbamazepin, utrata przytomności, niewydolność 
oddechowa. 
64 Główne objawy NDL – wzrost wartości mleczanów i paracetamolu we krwi. 
65 Główne objawy NDL – ból głowy i gałek ocznych, nudności. 
66 Główne objawy NDL – spowolnienie, bełkotliwa mowa, niska glikemia. 
67 Główne objawy NDL – podwyższone poziomy benzodiazepin lub karbamazepin, utrudniony kontakt. 
68 Główne objawy NDL – odchylenia hiperkalemii z hiponatremią, kwasica oddechowa, utrudniony kontakt. 
69 Główne objawy NDL – podwyższone poziomy benzodiazepin, zatrzymanie krążenia, kwasica metaboliczna. 
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działanie produktu leczniczego, którego charakter lub stopień nasilenia nie jest 
zgodny z danymi zawartymi w odpowiedniej informacji o produkcie leczniczym - dla 
produktów leczniczych w badaniach klinicznych najczęściej - w broszurze badacza, 
dla produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu - w Charakterystyce Produktu 
Leczniczego. 

Wobec konieczności realizacji zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa 
pacjentom po wprowadzeniu w Polsce stanu zagrożenia epidemicznego, 
a następnie stanu epidemii, do dnia zakończenia kontroli lekarze nie udzielili 
odpowiedzi w sprawie przyczyn opisanych wyżej nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 652-665, 1043) 

Niezgłoszenie opisanych wyżej przypadków NDL, mogło wynikać z błędnego 
interpretowania przez osoby wykonujące zawód medyczny definicji niekorzystnych 
reakcji polekowych, które podlegać powinny zgłoszeniu, na co wskazuje treść 
wyjaśnień złożonych przez Dyrektor Szpitala. Podano w nich, że w sytuacji 
świadomego nadużycia leku, zamiarem osoby jest wywołanie niepożądanego 
działania. Tak więc biorąc pod uwagę definicję, jak również cel zgłaszania NDL, 
którym jest gromadzenie informacji o niepożądanych działaniach produktów 
leczniczych celem eliminacji takich NDL, zgłaszanie /…/ takich niepożądanych 
skutków jest niezgodne z przepisami, bezzasadne i niecelowe. 

(akta kontroli str. 646-649) 

Artykuł 2 pkt 3a Prawa farmaceutycznego, 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 ustaw70 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 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 
2010/84/UE. 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. Także w zatwierdzonej przez Dyrektora 
Szpitala procedurze NDL od 19 grudnia 2018 r. znalazł się zapis, iż działania 
niepożądane należy zgłaszać także w sytuacji przedawkowania (celowego lub 
przypadkowego) i nadużywania leku. 

(akta kontroli str. 132-178) 

2.3 Wyniki powyższego badania dokumentacji medycznej wskazują, że procedury 
obowiązujące w SPWSZ, dotyczące identyfikowania, raportowania i monitorowania 
NDL wewnątrz Szpitala we wszystkich 27 przypadkach nie były przestrzegane.  

 (akta kontroli str. 641-642, 739-1039) 

                                                      
70 Dz. U. poz. 1245.  
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2.3.1. Zgodnie z art. 36f Prawa farmaceutycznego, osoby wykonujące zawód 
medyczny zgłaszają ciężkie niepożądane działania produktów leczniczych 
w terminie 15 dni od dnia powzięcia informacji o ich wystąpieniu. Również 
w procedurze NDL wskazano, że wszystkie ciężkie działania niepożądane należy 
zgłaszać nie później niż w terminie 15 dni od uzyskania informacji o ich wystąpieniu. 
W 2017 r. do apteki szpitalnej wpłynęło pięć formularzy zgłoszeń w tym jeden NDL 
uznany został przez lekarza sporządzającego zgłoszenie za ciężki. Formularz 
zgłoszenia ciężkiego NDL przekazany został z Oddziału Gastroenterologii71 
do kierownika apteki szpitalnej 17 dni po stwierdzeniu wystąpienia NDL72. Kierownik 
apteki szpitalnej przesłała73 zgłoszenie NDL do Urzędu Rejestracji Leków po upływie 
kolejnych pięciu dni od wpływu formularza. Łącznie opóźnienie w przekazaniu 
zgłoszenia, w odniesieniu do terminu określonego w art. 36f Prawa 
farmaceutycznego i procedurze NDL wyniosło siedem dni. 

 (akta kontroli str. 13, 399, 404) 

Lekarz sporządzająca formularz zgłoszenia NDL nr 4, wyjaśniła: /…/ Powodem 
opóźnienia była zwiększona ilość obowiązków w okresie letnim /…/, kwalifikacja nowych 
pacjentów do programów lekowych, opracowanie dokumentacji medycznej oraz 
przyjmowanie pacjentów w Poradni. /…/ Rok 2017 był rokiem przełomowym 
a jednocześnie trudnym z powodu konsolidacji Szpitala. Proces ten wymagał dużej 
koncentracji w zakresie wdrożenia ujednoliconych procedur (m.in. z zakresu 
farmakoterapii, w tym zgłaszalności NDL).  

(akta kontroli str. 624, 628) 

Kierownik apteki wyjaśniła: Opóźnienie w przekazaniu zgłoszenia nr 4 wynikało 
z natłoku obowiązków związanych z konsolidacją Szpitala. Dodatkowo formularz 
zgłoszenia wpłynął do mnie 30 czerwca (tj. w piątek około godziny 15.00) i przeleżał 
przez 2 dni. Powrót do pracy w poniedziałek zawsze wymusza nadrobienie spraw, które 
nagromadziły się przez weekend i przekazanie zgłoszenia zeszło na dalszy plan. 

(akta kontroli str. 640) 

Pozostałe cztery zgłoszenia NDL z 2017 r. wpłynęły do apteki szpitalnej po upływie 
jednego dnia, sześciu, 71 i 87 dni od daty wystąpienia zdarzenia, a następnie zostały 
przekazane przez kierownika apteki szpitalnej do Urzędu Rejestracji Leków: w tym 
samym dniu, po upływie jednego i trzech dni od daty ich wpływu do apteki. Ostatecznie 
dwa zgłoszenia74 NDL przekazano do Urzędu Rejestracji Leków po upływie czterech 
i sześciu dni od daty stwierdzenia NDL, a dwa75 po upływie 72 i 87 dni.  

(akta kontroli str. 13, 399) 

Wprawdzie obowiązujące przepisy nie określają terminu przekazania Prezesowi 
Urzędu Rejestracji Leków lub podmiotom odpowiedzialnym zgłoszeń niepożądanych 
działań produktów leczniczych innych niż ciężkie, jak również nie określono takich 
terminów w procedurze wewnętrznej Szpitala obowiązującej w 2017 r., 
to uwzględniając rzetelność działania, powinno to nastąpić bez zbędnej zwłoki 
i możliwie najszybszym realnym terminie. Niedookreślenie terminu zgłoszenia NDL 
innych niż ciężkie nie powinno skutkować przekazywaniem zgłoszeń po upływie 
ponad dwóch miesięcy od wystąpienia niekorzystnej reakcji polekowej, ze względu 
na konieczność monitorowania NDL. 

                                                      
71 Zgłoszenie nr 4 przekazano do apteki szpitalnej 30 czerwca 2017 r. (piątek). 
72 13 czerwca 2017 r. 
73 Tj. w dniu 5 lipca 2017 r. 
74 Zgłoszenia nr  1 i 2 z 2017 r.  
75 Zgłoszenia nr 3 i 5 z 2017 r.  
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2.3.2. Badanie wszystkich 19 zgłoszeń zaewidencjonowanych w okresie od 1 stycznia 
2018 r. do 15 lipca 2019 r. wykazała, że cztery zgłoszenia NDL76 uznane przez lekarzy 
za ciężkie lub stanowiące przyczynę hospitalizacji pacjentów (21%), przekazane 
zostały do Regionalnego Ośrodka Monitorowania NDL po upływie od dwóch do 12 dni 
od daty wystąpienia NDL. Pięć zgłoszeń NDL77 uznanych przez lekarzy za ciężkie lub 
stanowiących przyczynę hospitalizacji pacjentów (22%) przekazanych zostało do ww. 
Ośrodka po upływie od 28 do 73 dni od stwierdzenia NDL. Zgłoszenia pozostałych 
NDL, które nie były ciężkie przekazano do Ośrodka po upływie od jednego do 24 dni 
od wystąpienia NDL. Obowiązująca ww. okresie procedura nie przewidywała 
przekazywania zgłoszeń niekorzystnych reakcji polekowych do Regionalnego 
Ośrodka Monitorowania NDL i nie określała terminów przekazywania zgłoszeń do 
tego Ośrodka. W tym okresie zgłoszenia nie były przekazywane do Urzędu 
Rejestracji Leków, co opisano w punkcie 2.5.2 wystąpienia pokontrolnego. 

(akta kontroli str. 14, 409, 412-413) 

2.3.3. Szczegółowa analiza terminowości przekazania wszystkich 26 
zaewidencjonowanych zgłoszeń w okresie od 16 lipca 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. 
wykazała, że cztery zgłoszenia NDL uznane przez lekarzy za ciężkie lub stanowiące 
przyczynę hospitalizacji pacjentów (15%), przekazane zostały do Regionalnego 
Ośrodka Monitorowania NDL78 po upływie od jednego do 15 dni od daty wystąpienia 
NDL, tj. z zachowaniem terminu określonego w obowiązującej w tym okresie 
procedurze NDL. Jedno zgłoszenie NDL79 uznane przez lekarza za ciężkie (4%) 
przekazane zostało do ww. Ośrodka po upływie 18 dni od stwierdzenia NDL, 
tj. trzy dni po terminie określonym w ww. procedurze. Zgłoszenia pozostałych NDL, 
które nie były ciężkie przekazano do Ośrodka po upływie od jednego do 24 dni od 
wystąpienia NDL, tj. z zachowaniem terminu 90 dni wynikającego z procedury NDL.  

(akta kontroli str. 15, 417, 1040-1041) 

Analiza wszystkich 50 zaewidencjonowanych w SPWSZ80 niekorzystnych reakcji 
polekowych, zgłoszonych kierownikowi apteki szpitalnej w latach 2017-2019 wskazuje, 
że brak określenia do 15 lipca 2019 r. terminu dla osób wykonujących zawody 
medyczne na sporządzenie formularzy zgłoszeń NDL i ich przekazanie do apteki 
szpitalnej mógł wpływać na terminowość przekazywania zgłoszeń NDL Prezesowi 
Urzędu Rejestracji Leków oraz Regionalnemu Ośrodkowi Monitorowania NDL. 

(akta kontroli str. 399, 409, 1040-1041) 

2.3.4. Badanie zgłoszeń ujętych w ewidencji NDL w latach 2017-2019 wykazało, że 
16 (z 50) formularzy (32%) zostało sporządzonych przez lekarzy nierzetelnie.  
I tak: 
- w siedmiu formularzach zgłoszeń NDL lekarze wskazali, że NDL nie były ciężkie, mimo 
że spowodowały one konieczność hospitalizacji pacjentów, tj. spełniały przesłanki 
do uznania ich za ciężkie, co opisano w punkcie 2.2 wystąpienia pokontrolnego;  
- w pięciu przypadkach81, jak wynika z przytoczonych poniżej wyjaśnień, lekarze 
sporządzający zgłoszenia błędnie określili charakter niepożądanej reakcji polekowej jako 
ciężki, gdyż przedłużenie hospitalizacji pacjentów wynikało z innych powodów niż NDL; 

                                                      
76 Zgłoszenie nr 2 z 2018 r. przekazano dwa dni po stwierdzeniu NDL i zgłoszenia nr 4, 11 i 14 z 2019 r. odpowiednio 
11 i po 12 dni po stwierdzeniu NDL. 
77 Dwa zgłoszenia z 2018 r.: nr 4 – 60 dni od stwierdzenia NDL (45 dni po terminie określonym w procedurze NDL), nr 5 
– 73 dni od stwierdzenia NDL (58 dni po terminie). Trzy zgłoszenia z 2019 r.: nr 5 – 53 dni od stwierdzenia (38 dni 
po terminie), nr 6 – 41 dni od stwierdzenia NDL (26 dni po terminie), nr 7 -  28 dni od stwierdzenia NDL (13 dni 
po terminie).  
78 Wskazanego w ówcześnie obowiązującej procedurze jako adresat zgłoszeń NDL. 
79 Zgłoszenie nr 38 z 2019 r.  
80 Tj. 100% NDL, które wystąpiły u pacjentów hospitalizowanych w latach 2017-2019, w tym wszystkie NDL zgłoszone 
jako ciężkie (12 przypadków). 
81 Z 2018 r. zgłoszenia nr 4 i 5, z 2019 r. – 5, 6 i 7. 
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- w czterech zgłoszeniach82 lekarze nie wypełnili pozycji dotyczącej daty wystąpienia 
NDL, mimo że formularz stanowiący załącznik do procedury NDL przewidywał podanie 
takich danych.  

(akta kontroli str. 409, 412-413, 429, 433, 447, 453, 484, 629, 640, 1040-1041) 

W zastępstwie lekarza sporządzającego zgłoszenia nr 4 i 5 w 2018 r.83, kierownik 
apteki szpitalnej na podstawie informacji uzyskanych od Zastępcy Lekarza Kierującego 
Oddziałem Anestezjologii i Intensywnej Terapii w Zdunowie wyjaśniła, że oba zgłoszenia 
dotyczyły tej samej pacjentki, która przebywała w Szpitalu od sierpnia do grudnia 2018 r. 
Stan pacjentki był ciężki z powodu choroby podstawowej, co powodowało jej 
przedłużoną hospitalizację, a nie wystąpienie NDL. /…/. 84 

(akta kontroli str. 624-627) 

Lekarz sporządzający zgłoszenia nr 5, 6 i 7 w 2019 r. wyjaśnił, że pacjenci, których 
dotyczyły zgłoszenia przebywali w Szpitalu w związku chorobą podstawową gruźlicą 
i to z tego powodu przedłużano hospitalizację. Pacjenci, których dotyczyły zgłoszenia 
nr 5 i 6, zgłosili się do Szpitala z obciążoną wątrobą z powodu nadużywania alkoholu, 
co miało ogromny wpływ na proces leczenia. W związku z tym w trakcie przyjmowania 
leków było wielce prawdopodobne, iż dojdzie do zwiększenia poziomu ASPAT i ALAT. 
U trzeciego pacjenta (zgłoszenie nr 7), po podaniu leku przeciw gruźlicy, wystąpiło NDL 
w postaci bólu stawów, ale przyczyną przedłużenia hospitalizacji była choroba 
podstawowa, gruźlica. W charakterystyce produktu leczniczego nie jest napisane, że 
bóle stawów są NDL o charakterze ciężkim. W związku z tym, termin 15 dni nie jest 
w tym przypadku obowiązujący. 

 (akta kontroli str. 624, 629) 

Kierownik apteki szpitalnej dodatkowo wskazała: z wyjaśnień lekarzy sporządzających 
wówczas te zgłoszenia wynikało, że błędnie wskazali w formularzach na ciężki charakter 
NDL. Pacjentom przedłużano hospitalizację z powodu powikłań innego, zasadniczego 
rozpoznania a nie z powodu wystąpienia NDL. 

(akta kontroli str. 640) 

Formularze pozostałych zgłoszeń NDL przekazanych do apteki szpitalnej w latach 2017-
2019, a następnie przekazane do: Urzędu Rejestracji Leków w 2017 r.85 i Regionalnego 
Ośrodka Monitorowania NDL w latach 2018-201986 były kompletne.  

(akta kontroli str. 399, 409, 480, 483, 499, 1040-1041) 

2.4 Kierownik apteki szpitalnej wyjaśniła, że dotychczas nie spotkała się z sytuacją 
by zgłoszenia, które wpłynęły w kontrolowanym okresie do apteki szpitalnej zostały 
złożone personelowi medycznemu przez pacjentów (ich przedstawicieli ustawowych 
lub opiekunów faktycznych). 

(akta kontroli str. 618) 

2.5 W 2017 r. do apteki szpitalnej wpłynęło łącznie pięć zgłoszeń NDL, które kierownik 
apteki szpitalnej przesłała do Urzędu Rejestracji Leków, zgodnie z art. 36d ust. 1 
Prawa farmaceutycznego oraz procedurą NDL obowiązującą do 15 lipca 2019 r. 

 (akta kontroli str. 399, 404) 

2.5.1. W latach 2017-2019 (do 15 lipca) kierownik apteki szpitalnej, zgodnie 
z procedurą NDL, miała także obowiązek powiadamiać o działaniu niepożądanym 

                                                      
82 Formularz nr: 17, 21, 36 i 39 z 2019 r. 
83 Według wyjaśnień, lekarz przebywał w tym czasie na urlopie wypoczynkowym. 
84 Do czasu zakończenia czynności kontrolnych lekarz nie wyjaśnił przyczyn opóźnienia w przygotowaniu i przekazaniu 
zgłoszenia do apteki szpitalnej.  
85 W tym pozostałe dwa zgłoszenia sporządzili lekarze i trzy pielęgniarki. 
86 W tym: w 2018 r. pozostałe trzy zgłoszenia (z pięciu) sporządzili lekarze; w 2019 r. pozostałe 33 zgłoszenia (z 40) 
sporządzili w 31 przypadkach lekarze i w dwóch pielęgniarki. 
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podmiot, który uzyskał pozwolenie na dopuszczenie leku do obrotu. W okresie tym do 
apteki szpitalnej wpłynęły łącznie 24 zgłoszenia NDL87 i o żadnym z nich kierownik 
apteki szpitalnej nie powiadomiła ww. podmiotów. 

 (akta kontroli str. 13-15, 399, 409, 1040-1041) 

Kierownik apteki szpitalnej wyjaśniła: W latach 2017-2019 (do 15 lipca) nie 
powiadomiłam podmiotu, który uzyskał pozwolenie na dopuszczenie leku do obrotu 
o zgłoszeniach NDL, ponieważ było to zgodne z ustawowym wymogiem. Jeszcze przed 
zmianą procedury NDL wprowadzono w Prawie Farmaceutycznym zapis: ”Działania 
niepożądane produktów leczniczych zgłasza się Prezesowi Urzędu lub podmiotowi 
odpowiedzialnemu” stąd moje postępowanie. 

(akta kontroli str. 1042) 

Jakkolwiek powszechnie obowiązujące przepisy dopuszczały przekazywanie 
zgłoszeń do Urzędu Rejestracji Leków lub do podmiotu odpowiedzialnego, to do 
16 lipca 2019 r. nadal istniał określony w procedurze NDL obowiązek 
powiadamiania o niekorzystnej reakcji polekowej obu ww. podmiotów. 

2.5.2 W latach 2018-2019 nie zgłoszono do Urzędu Rejestracji Leków lub podmiotu 
odpowiedzialnego ogółem 72 przypadków NDL, w tym 27 opisanych w punkcie 2.2 
wystąpienia pokontrolnego oraz 45 NDL zaewidencjonowanych przez kierownika 
apteki szpitalnej i opisanych w punkcie 2.2.1 wystąpienia, pomimo takiego obowiązku 
określonego w art. 36d ust. 1 Prawa farmaceutycznego, a do 16 lipca 2019 r. także 
w obowiązującej procedurze NDL. 

(akta kontroli str. 13-15, 399, 409, 1040-1041) 

Kierownik apteki szpitalnej wyjaśniła: Niewłaściwie zrozumiałam ustawowy zapis 
o możliwości przekazywania zgłoszeń do podmiotu odpowiedzialnego i dlatego od 
2018 r. w ten sposób przekazywałam zgłoszenia. /…/. Ze względu na stosowaną 
praktykę zdecydowałam się w 2019 r. na dostosowanie do niej procedury. Dodatkowo 
traktowałam taką ścieżkę przekazywania jako weryfikację zasadności zgłoszenia przed 
jego przekazaniem do Urzędu. Ośrodek, jako jednostka badawcza, analizował 
przyczyny stwierdzonych w badanym okresie NDL. 

(akta kontroli str. 618-619) 

Z uwagi na brak zidentyfikowania w Szpitalu przypadku wystąpienia NOP, 
w kontrolowanym okresie nie przekazywano zgłoszeń do właściwego państwowego 
powiatowego inspektora sanitarnego. 

(akta kontroli str. 93-178, 281-285, 295-298) 

2.6 W kontrolowanym okresie w Szpitalu nie zostały uregulowane zasady 
prowadzenia analiz dotyczących oceny zidentyfikowanych NDL, w tym sposób 
i częstotliwość ich przeprowadzania. Kierownik apteki szpitalnej88, dokonywała 
okresowo analiz zidentyfikowanych NDL89, m.in. pod kątem ilości złożonych 
zgłoszeń, rodzajów leków, zaobserwowanych objawów, oddziałów, które przekazały 
zgłoszenie.  
Ocena tych analiz skutkowała wskazaniem, jako jednego z celów jakościowych SPWSZ 
na 2019 r., zwiększenia zgłaszalności NDL. W związku z powyższym od początku 
2019 r. wśród fachowego personelu medycznego wzmożono działania zwiększające 
świadomość w zakresie sposobu postępowania w przypadku wskazującym na 

                                                      
87 W latach 2017-2018 – po pięć zgłoszeń i do 15 lipca 2019 r. – 14 zgłoszeń. 
88 W latach 2017-2018 członek zespołu, a od stycznia 2019 r, zastępca przewodniczącego Zespołu Terapeutycznego. 
89 Informacje o działaniach niepożądanych za: rok 2017 z 9 maja 2018 r., 2018 z 17 maja 2019 r., okres  I-VIII.2019 r. 
z 16 sierpnia 2019 r. 
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możliwość wystąpienia NDL i procedury ich zgłaszania. W wyniku podjętych działań 
wzrosła liczba zgłoszeń NDL z pięciu90 w 2017 i 2018 r. do 40 w 2019 r. 

(akta kontroli str. 326-336) 

Z rocznych sprawozdań Zespołu Terapeutycznego wynikało, że w kontrolowanym 
okresie prowadził on politykę lekową, dokonywał okresowej oceny stosowanej 
w Szpitalu terapii lekami i preparatami krwiopochodnymi, aktualizował receptariusz 
szpitalny oraz prowadził analizę powikłań polekowych.  

(akta kontroli str. 337-353) 

Podczas przeglądów funkcjonującego w Szpitalu SZJ, przedstawiano powyżej 
opisane analizy NDL i prezentowano je podczas spotkań dotyczących przeglądu 
SZJ. Każdorazowo Dyrektor Szpitala zobowiązywała kierowników komórek 
organizacyjnych SPWSZ do zapoznania podległych pracowników wynikami 
przeglądu. 

(akta kontroli str. 292, 592-608) 

Analiza dokumentacji SPWSZ potwierdziła, że Szpital posiadał dane, w stosunku 
do których leków wywołujących NDL Urząd Rejestracji Leków i odpowiednie 
podmioty wprowadzały zmiany informacji o leku lub wydały ostrzeżenia na temat 
leków dla pracowników wykonujących zawód medyczny oraz wystosowały 
informacje (podane do publicznej wiadomości). Informacje te wykorzystywano przy 
prowadzeniu farmakoterapii przez personel tej placówki. 

(akta kontroli str. 359-383, 460-470) 

2.7 Według ewidencji prowadzonej przez Dział Statystyki Medycznej w Szpitalu, 
w 2017 r. hospitalizowano 45 763 pacjentów, w 2018 r. - 48 328 i w 2019 r. - 47 357. 
Niepożądane działanie leków w trakcie hospitalizacji stwierdzono u ogółem 38 
pacjentów w latach 2017-2019 z tego u pięciu w 2017 r. i 2018 r. oraz 28 w 2019 r.91 . 
Odsetek hospitalizacji92, w których stwierdzono wystąpienie NDL w stosunku 
do ogółu hospitalizacji wynosił w 2017 i 2018 r. po 0,0001%, a w 2019 r. – 0,0006%.  

 (akta kontroli str. 13-15, 471-473, 480, 485) 

Funkcjonujący w Szpitalu system analiz i prowadzenia statystyki medycznej 
(ewidencje), nie zawierał wyodrębnionych danych o koszcie leczenia NDL i o czasie 
hospitalizacji związanej z wystąpieniem NDL (np. konieczności przedłużenia 
hospitalizacji z powodu NDL). 

(akta kontroli str. 478-480) 
 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła: /…/ brak jest możliwości ustalenia przez Szpital kosztu 
i długości hospitalizacji pacjenta z ustalonym NDL /…/, ponieważ koszty i długość 
hospitalizacji ewidencjonuje się w odniesieniu do danej hospitalizacji (z możliwością 
wyodrębnienia poszczególnych pobytów w ramach jednej hospitalizacji). Koszty 
i długość hospitalizacji/pobytu nie są ewidencjonowane w odniesieniu 
do poszczególnych rozpoznań ICD-10, jak również nie są przyporządkowane 
do poszczególnych procedur ICD-9.  
Zaewidencjonowane koszty dotyczą całej hospitalizacji/pobytu i nie jest możliwe 
wyszczególnienie czy wskazanie kosztów bezpośrednio związanych z NDL zważywszy, 
/…/ na pacjentów, u których wystąpił NDL w trakcie hospitalizacji niezwiązanej z NDL.  

(akta kontroli str. 476-477) 

Łączny koszt leczenia powyższych pacjentów93 wyniósł 1 945,5 tys. zł, w tym w: 2017 r. 
- 80,5 tys. zł, 2018 r. - 601,3 zł i 2019 r. - 1 263,7 tys. zł. Natomiast koszt leczenia 

                                                      
90 Zgłoszenia w każdym roku przekazało pięć oddziałów SPWSZ. 
91 W 2019 r. trzy zgłoszenia NDL dotyczyły tego samego pacjenta. 
92 W 2017 r. i 2018 r. – po pięć przypadków i w 2019 r. – 28 przypadków. 
93 Koszt ten obejmuje łączny koszt leczenia schorzenia głównego i leczenia NDL.  
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jednego pacjenta w latach 2017-2019 kształtował się w przedziale od 1 tys. zł 
do 593,6 tys. zł (średni koszt leczenia wyniósł 51,2 tys. zł94). 
Czas pobytu ww. 38 pacjentów w Szpitalu95 wyniósł od jednego do 330 dni (średnio 
40 dni), przy czym w: 2017 r. od trzech do 24 dni (średnio dziewięć dni); 2018 r. 
od jednego do 119 dni (średnio 25 dni); 2019 r. od jednego do 330 dni 28 pacjentów 
(średnio 48 dni). 

(akta kontroli str. 478-496) 

2.8 Według ewidencji NDL, w latach 2017-2018 nie było przyjęć do Szpitala 
pacjentów w związku z wystąpieniem NDL, natomiast w 2019 r. przyjęto 10 
pacjentów z objawami zmian skórnych – osutka rumieniowo-grudkowa w obrębie 
tułowia, kończyn lub twarzy (L27.0, L27.8 i L27.9), a także z objawami nudności, 
wymiotów, wzdęcia, bólu brzucha i zmianami na skórze w postaci rumienia 
i pęcherzy (M05.8). Siedmiu (z 10) ww. pacjentów przyjęto na Oddział Dermatologii 
i Alergologii, pozostałych trzech na Oddział Reumatologii. 
Łączny koszt leczenia ww. pacjentów wyniósł 47,6 tys. zł. Koszt jednostkowy 
leczenia pacjenta kształtował się w przedziale od 2,7 tys. zł do 7,6 tys. zł, natomiast 
średni koszt wyniósł 4,8 tys. zł. Czas hospitalizacji pacjentów związany z leczeniem 
NDL zawierał się w przedziale od trzech dni do 10 dni (średnio wynosił siedem dni). 

 (akta kontroli str. 471-473, 481-486) 

W trakcie kontroli NIK stwierdzono ponadto 21 przypadków96 przyjęć pacjentów do 
Szpitala z powodu zatrucia lekami, które opisano w punkcie 2.2 wystąpienia. Czas 
hospitalizacji tych pacjentów wyniósł od jednego do 14 dni, średnio - pięć dni. 

(akta kontroli str. 641-642) 

Przyjęcia związane z wystąpieniem NDL97 w stosunku do ogółu hospitalizacji 
stanowiły w: 2018 r. – 0,0005%, 2019 r. – 0,0004%. Nie odnotowano przyjęć 
pacjentów do Szpitala z powodu NOP. 

(akta kontroli str. 471-473, 481-486) 

2.9 Według danych Działu Statystyki Medycznej Szpitala w badanym okresie 
hospitalizowanych było z powodu schorzeń polekowych98 220 pacjentów, z tego z:  
- zasadniczym rozpoznaniem takich chorób 179 osób (w 2017 r. – 86 osób, 2018 r. – 43 
osoby i 2019 r.– 50 osób), 
- współistniejącym rozpoznaniem chorób polekowych 41 osób (w 2017 r. – 20 osób, 
2018 r.  - 12 osób i 2019 r.– dziewięć osób). 
Najwięcej pacjentów hospitalizowano z rozpoznaniem H26.3 - zaćma polekowa – 
76 pacjentów (w 2017 r. – 56, 2018 r. – 19 i 2019 r. – jeden); T45.5 - zatrucie lekami 
przeciwzakrzepowymi - 27 pacjentów (w 2017 r. - 14, w 2018 r. siedmiu i w 2019 r. 
sześciu); E24.2 polekowy zespół Cushinga – dziewięciu pacjentów (w 2017 r. - czterech 
i w 2019 r. pięciu). 

                                                      
94 Przy czym koszt leczenia pacjentów wynosił: 

- pięciu w 2017 r. od 5,9 tys. zł do 37,9 tys. zł, średnio 16,1 tys. zł, 
- pięciu w 2018 r. od  1 tys. zł do 593,6 tys. zł, średnio 120,2 tys. zł, 
- 28 w 2019 r. od 1,4 tys. zł do 322,3 tys. zł, średnio 45,1 tys. zł. 

95 Czas hospitalizacji obejmuje cały okres pobytu pacjenta w Szpitalu, gdyż nie było możliwe wyodrębnienie czasu 
hospitalizacji spowodowane NDL. 
96 W 2018 r. stwierdzono 15 przypadków, a w 2019 r. – sześć przypadków. 
97 W 2017 r. nie wystąpiły, w 2018 r. –22 przypadki zidentyfikowano podczas badania dokumentacji medycznej 
i w 2019 r. – 18 przypadków (w tym osiem zidentyfikowano podczas badania dokumentacji medycznej). 
98 65 kategorii schorzeń polekowych wg ICD-10, tj. A15.0; A31.0; A40.2; A41.5; A69.2; C15.2; C78.7; C79.5; D37.6: 
D38.1; E16.0; E24.2; E27.3; G04.8; G44.4; G72.0; G93.1; H26.3; H40.6; H65.1; I21.4; I26.9; I47.2; I50.9; I63.4; K50.0; 
K50.1; K51.1; K56.6; K81.8; K85; L27.0; L27.9; L27.8; M05.8; M16.0; M48.8; M50.1; M51.8; N17.8; N17.9;N18.0; 
N39.8; T88.7; T38.8; T39.0; T39.1; T39.8; T39.9; T40.2; T40.4; T40.6; T40.9; T42.3; T42.7; T43.0; T43.4; T43.9; T44.7; 
T45.0; T45.5; T45.7; T46.0; T46.9;T48.2. 
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Liczba osób hospitalizowanych w związku z leczeniem schorzeń polekowych  
w stosunku liczby pacjentów hospitalizowanych ogółem w Szpitalu stanowiła: w 2017 r. 
0,231%, 2018 r. 0,114%, 2019 r. 0,125%.  
Liczba hospitalizowanych pacjentów, u których stwierdzono i zgłoszono wystąpienie 
NDL do Urzędu Rejestracji Leków lub Regionalnego Ośrodka Monitorowania NDL, 
w stosunku do liczby hospitalizowanych pacjentów z rozpoznaniem choroby polekowej 
stanowiła w 2017 r. - 4,72%, w 2018 r. - 4,29% i 2019 r. - 64,41%. 
Wysokość środków otrzymanych z NFZ za realizację świadczeń związanych 
z leczeniem schorzeń polekowych99 wszystkich 220 pacjentów wyniosła 1 788,1 tys. zł, 
w tym 402,8 tys. zł w 2017 r., 750,9 tys. zł w 2018 r. i 634,5 tys. zł w 2019 r. 
Średnia wysokość środków otrzymanych z NFZ za pobyt i leczenie jednego pacjenta 
ze schorzeniem polekowym w badanych latach wyniosła 8,1 tys. zł (odpowiednio 
w 2017 r. 3,8 tys. zł, w 2018 r. 13,6 tys. zł i w 2019 r. 10,7 tys. zł). 

(akta kontroli str. 493-495, 497) 

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

 Nie zakwalifikowano jako ciężkich siedmiu z 10 (70%) przypadków zgłoszonych 1.
NDL, które były przyczyną hospitalizacji pacjentów, pomimo spełnienia przesłanki 
określonej w art. 2 pkt 3d Prawa farmaceutycznego. 

(akta kontroli str. 399, 404-405, 409, 412-413, 416-422, 484, 641-642, 1040-1041) 

 Nie zapewniono przekazania przez osoby wykonujące zawody medyczne, które 2.
realizowały świadczenia zdrowotne w Szpitalu, do Urzędu Rejestracji Leków lub 
podmiotu odpowiedzialnego 72 (93%) zgłoszeń o niepożądanym działaniu leku 
(w tym 43 ciężkich100), do czego osoby te były zobowiązane na podstawie art. 36d 
Prawa farmaceutycznego.  

(akta kontroli str. 13-15, 399, 409, 641-642, 1040-1041) 

3. Nie przekazano do apteki szpitalnej 27 zgłoszeń NDL, które odnotowane zostały 
w dokumentacji medycznej pacjentów, pomimo takiego obowiązku wynikającego 
z procedury NDL i konsekwencji nie zostały one zaewidencjonowane. 

(akta kontroli str. 639-1039, 1044-1065) 

4. Z naruszeniem terminu określonego w art. 36f ustawy Prawo farmaceutyczne 
oraz procedurze NDL, przekazano w 2017 r. do Urzędu Rejestracji Leków jedno 
zgłoszenie ciężkiego NDL zidentyfikowanego w związku ze świadczeniem usług 
zdrowotnych w Szpitalu oraz opieszale przekazano dwa zgłoszenia NDL inne niż 
ciężkie (z czterech - 50%). Ponadto w 2019 r. trzy dni po terminie określonym 
w procedurze NDL przekazano jedno zgłoszenie ciężkiego NDL do Regionalnego 
Ośrodka Monitorowania NDL. 

(akta kontroli str. 399, 404) 

 

5. W latach 2017-2019 (do 15 lipca) kierownik apteki szpitalnej nie powiadamiała 
o wystąpieniu NDL podmiotu, który uzyskał pozwolenie na dopuszczenie leku 
do obrotu, mimo takiego obowiązku określonego w procedurze NDL. 

(akta kontroli str. 13-15, 399, 409, 1040-1041) 

6. Nierzetelnie sporządzono 16 formularzy zgłoszeń NDL, w tym: w 12 przypadkach 
poprzez błędną kwalifikację ciężkiego charakteru NDL i w czterech poprzez 

                                                      
99 Wysokość środków NFZ obejmuje rozliczenie całej hospitalizacji wg katalogu NFZ, gdyż brak jest  możliwości 
wyodrębnienia środków NFZ na realizację świadczeń związanych wyłącznie z leczeniem schorzeń polekowych. 
100 W tym w 34 przypadkach wystąpienie niepożądanego działania leków stanowiło podstawę przyjęcia do szpitala 
i zgodnie z art. 2 pkt 3d ww. ustawy powinno zostać zakwalifikowane jako ciężkie NDL. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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niewskazanie daty wystąpienia NDL, mimo że formularz stanowiący załącznik 
do procedury NDL przewidywał podanie daty wystąpienia niekorzystnej reakcji 
polekowej. 

(akta kontroli str. 14-15, 409, 412-413, 417-418, 421-422, 624-629, 640, 1040-1041) 

NIK negatywnie ocenia monitorowanie w Szpitalu występowania niepożądanych 
działań leków i zapewnienie ich zgłaszania. Wyniki kontroli wskazują, że procedury 
SPWSZ dotyczące identyfikowania oraz raportowania NDL wewnątrz jednostki 
i do podmiotów monitorujących nie były przestrzegane, co nie zapewniało skutecznego 
nadzoru nad monitorowaniem niekorzystnych reakcji polekowych u pacjentów oraz 
pełnej zgłaszalności NDL. W kontrolowanym okresie nie przekazano do Urzędu 
Rejestracji Leków lub podmiotu odpowiedzialnego 72 (93%) zgłoszeń NDL, w tym 
27 zgłoszeń zidentyfikowanych w Szpitalu niekorzystnych reakcji polekowych nie 
przekazano do apteki szpitalnej i nie odnotowano w ewidencji NDL. Uniemożliwiło to ich 
monitorowanie, analizowanie i zgłaszanie. Nie zapewniono również prawidłowego 
klasyfikowania ciężkich NDL oraz rzetelnego sporządzania formularzy zgłoszeń, a także 
terminowego przekazywania zgłoszeń do Urzędu Rejestracji Leków i Regionalnego 
Ośrodka Monitorowania NDL.  
NIK pozytywnie ocenia prowadzenie przez kierownika apteki szpitalnej analiz 
zidentyfikowanych NDL, w wyniku których podjęto działania organizacyjne, 
szkoleniowe i informacyjno-edukacyjne skutkujące ośmiokrotnym wzrostem w 2019 r. 
liczby zgłoszeń NDL, w porównaniu z latami 2017-2018.  
 

IV. Uwagi i wnioski 

Najwyższa Izba kontroli nie formułuje uwag. 

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

1. Zapewnienie zgłaszania do Prezesa Urzędu Rejestracji Leków lub podmiotu 
odpowiedzialnego oraz apteki szpitalnej wszystkich stwierdzonych w Szpitalu 
niepożądanych działań produktów leczniczych i ich ewidencjonowania. 

2. Podjęcie działań organizacyjnych mających na celu sporządzanie zgłoszeń NDL 
i przekazywanie ich do apteki szpitalnej, w czasie umożliwiającym zgłoszenie 
ciężkich NDL z zachowaniem terminu określonego w art. 36f Prawa 
farmaceutycznego oraz przekazywanie bez zbędnej zwłoki zgłoszeń 
niekorzystnych reakcji polekowych innych niż ciężkie. 

3. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad:  

a/ monitorowaniem NDL, w tym nad identyfikowaniem i klasyfikowaniem przez 
osoby wykonujące zawód medyczny niekorzystnych reakcji polekowych oraz ich 
zgłaszaniem; 

b/ prawidłową i rzetelną realizacją przez pracowników Szpitala obowiązków 
wynikających z procedury NDL, z uwzględnieniem terminów przekazywania 
zgłoszeń do podmiotów wskazanych w procedurach wewnętrznych. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do dyrektora Delegatury NIK w 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,  20     kwietnia 2020 r. 
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