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I. Dane identyfikacyjne 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim1 

 
Maria Sikorska, Dyrektor od 11 czerwca 2019 r.2 
 
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. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

1.  Stefan Padzik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/197/2019 z 18 grudnia 2019 r.  

2.  Marta Knigawka, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/45/2020 z 12 lutego 2020 r. 

 (akta kontroli: str. 1-9) 

  

                                                      
1 Dalej: SP ZOZ lub Szpital. 
2 P.o. Dyrektora od 1 lutego 2019 r do 10 czerwca 2019 r. W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki pełnili: 

Zbigniew Deja od 18 czerwca 2018 r. do 31 stycznia 2019 r. (p.o. Dyrektora od 29 stycznia 2018 r. do 17 czerwca 2018 r.); 
Ewa Wojciechowska od 9 listopada 2012 r. do 28 stycznia 2018 r.  

3  Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie działalność Szpitala w zakresie monitorowania 
niepożądanych działań produktów leczniczych w okresie objętym kontrolą. 

W latach 2017-2019 (listopad) Szpital nie wprowadził rozwiązań organizacyjnych, w tym 
zasad dotyczących identyfikowania, ewidencjonowania, monitorowania i zgłaszania 
niepożądanych działań leków (NDL). Wprowadzone w placówce regulacje wewnętrzne nie 
określały zasad sprawowania nadzoru nad prawidłowością monitorowania niekorzystnych 
reakcji polekowych oraz sposobu realizacji obowiązku przekazywania zgłoszeń NDL przez 
osoby wykonujące zawód medyczny, a zawarta w nich definicja niepożądanego działania 
produktu leczniczego była niezgodna z określoną w art. 2 pkt 3a ustawy z dnia 6 września 
2001 r. Prawo farmaceutyczne5. Podstawowe wytyczne w zakresie zgłaszania 
i ewidencjonowania w Szpitalu NDL zawarto w informacji pt. Postępowanie w przypadku 
niepożądanego działania leków, którą opracowano dopiero pod koniec 2019 r. Szpital 
jedynie dla części swojego personelu zorganizował w 2019 r. szkolenie z zakresu NDL.  

W Szpitalu, w którym w latach 2017-2019 hospitalizowano łącznie 27 059 pacjentów, nie 
zidentyfikowano i nie zgłoszono Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych6 lub podmiotowi odpowiedzialnemu za 
wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu7, a także do Apteki Szpitalnej ani jednego 
przypadku NDL. Zidentyfikowany jeden przypadek NOP został zgłoszony do właściwej 
powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej8, natomiast pomimo ustawowego obowiązku, 
nie został zgłoszony Prezesowi Urzędu. Badanie próby dokumentacji medycznej wykazało 
przypadki niezgłoszenia NDL przez osoby wykonujące zawody medyczne, pomimo 
odnotowania w dokumentacji medycznej opisu niekorzystnej reakcji polekowej. W ocenie 
NIK mogło to wynikać z niewłaściwej interpretacji ustawowej definicji niepożądanego 
działania produktu leczniczego, braku procedur w zakresie niepożądanych działań leków 
oraz niewystarczających szkoleń dotyczących problematyki NDL dedykowanych 
personelowi medycznemu. 

W okresie objętym kontrolą Szpital nie podejmował również skutecznych działań na rzecz 
zwiększenia liczby identyfikowania i zgłaszania NDL, a także eliminowania ewentualnych 
barier w zapewnieniu skutecznego systemu monitorowania NDL.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe9 kontrolowanej działalności.  

1. Organizacja wykonywania zadań monitorowania 
niepożądanych działań leków. 

1.1. SP ZOZ utworzony został zarządzeniem Nr 66/98 Wojewody Siedleckiego z dnia 14 
lipca 1998 r.10 Podstawowym obszarem działania Szpitala jest powiat sokołowski. W okresie 
objętym kontrolą Szpital nie posiadał certyfikatu akredytacyjnego. 

(akta kontroli: str. 10, 274) 

Zgodnie ze strukturą organizacyjną SP ZOZ11, oprócz komórek organizacyjnych 
prowadzących obsługę administracyjną, finansową i techniczną, w skład SP ZOZ wchodzą 
następujące zakłady lecznicze: Szpital Powiatowy im. Zbigniewa Koprowskiego w 
Sokołowie Podlaskim (stacjonarne i całodobowe świadczenia szpitalne), Zakład 

                                                      
4  Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
5 Dz. U. z 2019 r. poz. 499, ze zm., dalej: Prawo farmaceutyczne. 
6 Dalej: Prezes URPL lub Prezes Urzędu. 
7 Dalej: podmiot odpowiedzialny. 
8 Dalej: PSSE. 
9 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 
sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
10 Zarządzenie Nr 66/98 Wojewody Siedleckiego z dnia 14 lipca 1998 r. w sprawie przekształcenia Zespołu Opieki Zdrowotnej 
w Sokołowie Podlaskim w Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sokołowie Podlaskim. 
11 Regulamin organizacyjny SPZOZ w Sokołowie Podlaskim z dnia 17 września 2015 r. ze zmianami. 
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Opiekuńczo-Leczniczy w Sokołowie Podlaskim (stacjonarne i całodobowe świadczenia 
zdrowotne inne niż szpitalne), Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego i Diagnostyki SP ZOZ 
(ambulatoryjne świadczenia zdrowotne). 

(akta kontroli: str. 17-22) 

1.2. W okresie objętym kontrolą w Szpitalu nie wprowadzono regulacji wewnętrznych 
określających zadania i sposób postępowania personelu medycznego w przypadku 
wystąpienia niepożądanego działania leku (w tym niepożądanego odczynu 
poszczepiennego) podczas hospitalizacji lub w momencie przyjęcia pacjenta do Szpitala, a 
także ustalających zasady sprawowania nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
w obszarze monitorowania niekorzystnych reakcji polekowych, jak również udziału Apteki 
Szpitalnej w monitorowaniu NDL. 

W zakresie czynności Kierownika Apteki nie określono obowiązków w zakresie udziału 
w monitorowania NDL. 

(akta kontroli: str. 17-22, 213-223) 

Od lutego 2015 r. w Szpitalu funkcjonuje System Zarządzania Jakością12 W ramach SZJ 
wdrożono procedury: Nadzór nad usługą niezgodną (QP-8.3-01) i Nadzór nad usługą 
niezgodną (PJ4) oraz instrukcję Zgłaszanie zdarzeń niepożądanych (QP-01/O), które 
odnosiły się jedynie do sytuacji wystąpienia zdarzeń niepożądanych rozumianych jako 
szkoda wywołana w trakcie/w efekcie leczenia, niezwiązana z naturalnym przebiegiem 
choroby, stanem zdrowia pacjenta lub ryzyko jej wystąpienia w związku z realizacją w 
Szpitalu świadczeń medycznych. Zgodnie z Katalogiem zdarzeń niepożądanych13 były to 
m.in. sytuacje związane z podaniem leku tj.: niewłaściwe podanie leku, nie ten lek, nie ten 
pacjent, niewłaściwa dawka, niewłaściwy czas podania, niewłaściwa droga podania. 

(akta kontroli: str. 130-137, 150-159, 414) 

Zamieszczona w Receptariuszu szpitalnym14 Instrukcja zgłaszania działań niepożądanych 
dotyczyła przypadków wystąpienia wady jakościowej produktu leczniczego, a więc sytuacji, 
w której niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego wystąpiło podczas 
stosowania dawek zalecanych u ludzi w leczeniu chorób, w celach profilaktycznych, 
diagnostycznych lub modyfikacji funkcji fizjologicznych, a nie wystąpienia NDL, w tym NOP, 
w związku ze stosowaną farmakoterapią.  

(akta kontroli: str. 15-90, 388) 

Zawarta w Receptariuszu szpitalnym definicja niepożądanego działania produktu 
leczniczego była niezgodna z definicją określoną w art. 2 pkt 3a Prawa farmaceutycznego 
(w brzmieniu obowiązującym od 25 listopada 2013 r.), stanowiącą, że NDL to każde 
niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego, a nie wyłącznie działanie 
będące następstwem stosowania dawek zalecanych w celach profilaktycznych 
i leczniczych. Definicja ta obejmuje zatem nie tylko działanie, które należy utożsamiać 
z niekorzystnym i niezamierzonym skutkiem stosowania produktu leczniczego w sposób 
dozwolony, ale także będącego skutkiem niewłaściwego stosowania, stosowania poza 
warunkami określonymi w pozwoleniu na dopuszczenie do obrotu, w tym stosowania 
niezgodnego z przeznaczeniem, wynikającym z przedawkowania produktu leczniczego albo 
błędu medycznego w stosowaniu produktu leczniczego. W ocenie NIK brak zgłoszeń NDL 
w okresie objętym kontrolą mógł wynikać z przyjęcia w Szpitalu definicji NDL niezgodnej 
z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

Kierownik Apteki wyjaśniła, że Szpital zamierza uściślić zapisy receptariusza i oddzielić 
procedurę zgłaszania NDL od zgłaszania niepożądanego działania produktów leczniczych 
posiadających wady jakościowe, oraz że przy najbliższej aktualizacji receptariusza 
wprowadzone zostaną zapisy dot. zgłaszania NOP.  

 (akta kontroli: str. 388-389) 

                                                      
12 Procedury ISO 9001:2008 obowiązują od 16.02.2015, Procedury ISO 9001:2015 obowiązują od 10.07.2019, dalej: „SZJ”. 
13 Załącznik nr 1 do Procedury QP-01/O. 
14 Receptariusz szpitalny wersje: nr 5 z 01.03.2017 r., nr 6 z 01.03.2018 r. oraz nr 7 z 01.04.2019 r. 
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W latach 2017-2018 (grudzień) w Szpitalu funkcjonował Komitet Terapeutyczny15, od 
grudnia 2018 r.16 przekształcony w Zespół Terapeutyczny, któremu przypisano: 
monitorowanie problematyki związanej z farmakoterapią pacjentów, monitorowanie NDL 
oraz formułowanie i przedkładanie Dyrektorowi Szpitala wniosków w zakresie realizowanych 
zadań, inicjowanie działań mających na celu optymalizację procesu leczenia oraz 
racjonalizację gospodarki lekiem17. W skład Komitetu i Zespołu wchodzili m.in. Dyrektor ds. 
Lecznictwa oraz Kierownik Apteki. 

(akta kontroli: str. 166-167, 173-183) 

W okresie objętym kontrolą odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Terapeutycznego i jedno 
posiedzenie Zespołu Terapeutycznego. W trakcie posiedzeń, w których uczestniczyli 
ordynatorzy oddziałów, przypominano o obowiązku zgłaszania przez personel medyczny 
NDL. Na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2019 r. Zespół zaakceptował opracowaną przez 
Kierownika Apteki informację pt. Postępowanie w przypadku niepożądanego działania 
leków18, która została zamieszczona w intranecie Szpitala. Zgodnie z Informacją, w 
przypadku stwierdzenia NDL, pracownik medyczny ma obowiązek poinformować o tym 
bezpośredniego przełożonego, dokonać zgłoszenia do Prezesa URPL, zamieścić stosowną 
adnotację w dokumentacji pacjenta oraz niezwłocznie zgłosić fakt wystąpienia NDL 
Kierownikowi Apteki, w tym przekazać mu kopię zgłoszenia skierowanego do Prezesa 
URPL.  

(akta kontroli: str. 160-163, 183-193, 274, 293-304, 390) 

Jak wyjaśniła Kierownik Apteki, w sytuacji, gdyby do Komitetu Terapeutycznego wpłynęła 
jakakolwiek informacja o zidentyfikowanym NDL, byłaby ona omówiona na spotkaniu. Do tej 
pory taka sytuacja się nie zdarzyła. 

(akta kontroli: str. 389) 

W latach 2017-2019 Kierownikowi Apteki nie zgłoszono ani jednego przypadku wystąpienia 
w Szpitalu NDL, w tym NOP.  

(akta kontroli: str. 274, 390) 

Kierownik Apteki wyjaśniła, że nie posiada wiedzy, dlaczego personel medyczny nie 
przekazywał informacji dot. NDL do Apteki, oraz że w przypadku otrzymania tego rodzaju 
informacji, jest w stanie podjąć konkretne działania mające na celu realizację ustawowych 
obowiązków. Stwierdziła również, że w trakcie spotkań Komitetu Terapeutycznego 
wielokrotnie wskazywała na obowiązek zgłaszania NDL do Apteki.  

 (akta kontroli: str. 388-390) 

1.3. Według informacji Dyrektora Szpitala, w placówce co roku przygotowywany jest plan 
(rejestr) szkoleń zewnętrznych, a kierownicy poszczególnych komórek organizacyjnych, na 
początku roku, zgłaszają zapotrzebowanie na szkolenia zewnętrzne. Osoba uczestnicząca 
w takim szkoleniu, przekazuje następnie wiedzę innym pracownikom. Szkolenia 
wewnętrzne organizowane są w zależności od potrzeb, np. gdy zmieniają się przepisy. 

W latach 2017-2019 plan szkoleń nie przewidywał szkoleń dotyczących problematyki NDL. 

(akta kontroli: str. 326-327) 

Kierownik Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej19 w 2018 r. uczestniczyła w jednym20, a w 
2019 r. w trzech21 szkoleniach zewnętrznych, które obejmowały m.in. problematykę 

                                                      
15 Zarządzenie nr 14/2012 Dyrektora SPZOZ w Sokołowie Podlaskim z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie powołania Komitetu 

Terapeutycznego SPZOZ w Sokołowie Podlaskim. Do zadań Komitetu należało modyfikowanie receptariusza szpitalnego, 
wdrażanie i kontrola przestrzegania zasad racjonalnej antybiotykoterapii. 

16 Zarządzenie nr 37/2018 Dyrektora SPZOZ w Sokołowie Podlaskim z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie powołania zespołów 
koniecznych do przeprowadzenia analiz wymaganych przez zestawy standardów akredytacyjnych. 

17 § 1 pkt 7, 12 i 15 zarządzenia nr 37/2018. 
18 Dalej: Informacja. 
19 Diagnosta laboratoryjny - osoba niewykonująca zawodu medycznego w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 

kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2020 r., poz. 295). 
20 „Wyzwania szpitali wobec powszechnego zjawiska szerzenia się szczepów wieloopornych – od teorii do praktyki”.  
21„Warsztaty szkoleniowe dla zespołów ds. antybiotykoterapii”, „Europejskie dni wiedzy o antybiotykach”, „Postępy 

w medycynie zakażeń”. 
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niepożądanych działań leków, w szczególności antybiotyków. Zdobytą wiedzę na ten temat 
Kierownik Pracowni Diagnostyki Mikrobiologicznej przekazała pozostałemu personelowi 
medycznemu na szkoleniu wewnętrznym zorganizowanym w 2019 r.  

 (akta kontroli: str. 238, 268) 

Analiza akt osobowych 28 pracowników medycznych Szpitala22 wykazała, że w latach 2017-
2019 w żadnym z ww. przypadków bezpośredni przełożony pracownika, w ramach jego 
okresowej oceny23, nie wnioskował o szkolenie z zakresu farmakoterapii. Stwierdzono, że w 
dniach 16-17 października 2018 r. trzech lekarzy, trzy pielęgniarki oraz farmaceuta szpitalny 
uczestniczyło w spotkaniu pn. „Warsztaty szkoleniowe z zakresu wdrażania standardów 
akredytacyjnych”, w ramach którego omówiono m.in. kwestię gromadzenia i analizowania 
zdarzeń niepożądanych w celu zapobiegania i zmniejszania częstotliwości ich 
występowania oraz kwestię bezpieczeństwa farmakoterapii.  

 (akta kontroli: str. 239, 391-394) 

W grudniu 2019 r. w Szpitalu odbyło się szkolenie wewnętrzne24 pn. „Monitorowanie 
niepożądanych działań leków w praktyce klinicznej”, w którym wzięło udział 29 lekarzy, tj. 
78,4% ogółu zatrudnionych lekarzy (37 osób) i 197 pielęgniarek tj. 77,9% (253 osoby), a 
także wszyscy farmaceuci (dwie osoby). W poprzednich latach nie prowadzono takich 
szkoleń.  

(akta kontroli: str. 238, 283, 326)  

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że dla pozostałych pracowników medycznych (w I połowie 
2020 r.) została przewidziana kontynuacja ww. szkolenia, wskazując jednocześnie na 
ograniczenia finansowe placówki w omawianym zakresie oraz braki kadrowe, gdyż wysłanie 
pracownika na szkolenie zewnętrzne wiąże się z problemami w prawidłowym 
zabezpieczeniem personelu w poszczególnych komórkach organizacyjnych Szpitala. 

(akta kontroli: str. 326, 390) 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie ze standardami 2 i 16 kontroli zarządczej25, 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. 

1.4. W okresie objętym kontrolą nie współpracowano z Urzędem Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz z regionalnymi 
ośrodkami monitorowania niepożądanych działań leków. W ramach działań na rzecz 
zwiększenia zgłaszalności NDL, na tablicach ogłoszeń w poszczególnych oddziałach 
Szpitala zamieszczono ulotkę zawierającą prośbę o zaznajomienie się pacjentów z ulotkami 
informacyjnymi leku, a w razie zauważenia niepokojących objawów po zażyciu leku, 
zgłaszanie tego faktu personelowi medycznemu.  

(akta kontroli: str. 275, 292, 341) 

1.5. W Szpitalu nie identyfikowano problemów związanych z realizacją zadań dotyczących 
monitorowania niepożądanych działań leków oraz nie podejmowano działań zmierzających 
do ich eliminowania.  

W okresie objętym kontrolą przeprowadzono trzy audyty wewnętrzne26. Stwierdzono, że nie  
obejmowały one zagadnień dotyczących monitorowania niepożądanych działań leków. 

(akta kontroli: str. 275, 364-373) 

                                                      
22 10 lekarzy, 11 pielęgniarek, 5 ratowników medycznych, farmaceuty szpitalnego i technika farmacji. 
23 Ocena pracowników prowadzona jest przez bezpośredniego przełożonego, zgodnie z Instrukcją SZJ OI-05/O okresowa 

ocena pracownika. 
24 Szkolenie prowadzili lekarze SP ZOZ, m.in. lekarz internista oraz kierownik pracowni mikrobiologicznej. 
25 Załącznik do komunikatu 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). 
26 Po jednym w każdym roku okresu objętego kontrolą. 
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Dyrektor Szpitala oraz Kierownik Apteki stwierdziły, że nie dochodziły do nich sygnały 
o problemach związanych z realizacją zadań dotyczących monitorowania NDL.  

Dyrektor ds. Lecznictwa wyjaśnił: Na stanowisku Dyrektora ds. Lecznictwa zatrudniony 
jestem od 1 sierpnia 2019 r. (…). Nie mam wiedzy jak przebiegały spotkania Komitetu 
Terapeutycznego przed moim zatrudnieniem (…). Nie posiadam wiedzy dlaczego personel 
medyczny nie dokonywał zgłoszeń do URPL oraz nie przekazywał stosownej informacji do 
Apteki Szpitalnej. Po podjęciu informacji w ww. zakresie prowadziłem rozmowy z lekarzami 
i ordynatorami w zakresie zgłaszania NDL. Pracownicy Oddziałów zostali uczuleni w kwestii 
konieczności zgłaszania NDL. 

(akta kontroli: str. 350, 390) 

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

1. Niewprowadzenie w Szpitalu rozwiązań organizacyjnych i regulacji wewnętrznych 
zapewniających prawidłowe identyfikowanie, ewidencjonowanie i monitorowanie 
przypadków NDL (w tym zdefiniowanie NDL w sposób niezgodny z przepisami  Prawa 
farmaceutycznego) oraz ich zgłaszanie Prezesowi URPL lub podmiotowi 
odpowiedzialnemu 

2. Niewdrożenie systemu kontroli i nadzoru nad monitorowaniem NDL 
i nieidentyfikowanie problemów związanych z realizacją zadań w tym zakresie. 

 (akta kontroli: str. 239, 273-275, 326-327, 364-373, 391-394, 397) 

NIK negatywnie ocenia niewprowadzenie w Szpitalu rozwiązań organizacyjnych i procedur 
wewnętrznych mających na celu zapewnienie monitorowania niepożądanych działań leków 
z udziałem Apteki Szpitalnej oraz prawidłową realizację obowiązków ustawowych 
w zakresie zgłaszania przypadków NDL, w tym NOP. Określona w wewnętrznych 
procedurach definicja niepożądanego działania produktu leczniczego była niezgodna z art. 
2 pkt 3a Prawa farmaceutycznego. Dopiero pod koniec 2019 r. opracowano i zamieszczono 
w intranecie Szpitala informację pt. Postępowanie w przypadku niepożądanego działania 
leków, zawierającą wskazówki dotyczące zgłaszania i ewidencjonowania NDL. Dopiero 
w 2019 r. Szpital zorganizował szkolenia dla personelu medycznego personelu z zakresu 
monitorowania NDL, którymi nie objęto jednak ratowników medycznych. W Szpitalu nie były 
prowadzone działania związane z identyfikowaniem i eliminowaniem problemów 
związanych z realizacją zadań dotyczących monitorowania niepożądanych działań leków. 
Zespół Terapeutyczny nie podejmował skutecznych działań w celu realizacji przypisanych 
mu zadań, polegających na monitorowaniu NDL. 

2. Monitorowanie występowania niekorzystnych działań 
leków i zapewnienie ich zgłaszania 

2.1. W uregulowaniach wewnętrznych Szpitala nie określono zasad identyfikowania, 
zgłaszania, gromadzenia, przepływu informacji i monitorowania danych związanych z NDL, 
w tym NOP.  

Prowadzona (w formie papierowej) przez Kierownika Apteki ewidencja NDL obejmowała 
następujące dane: nazwa produktu leczniczego, postać i dawka, seria i data ważności, 
oddział, w którym odnotowano działanie niepożądane, nazwisko i stanowisko służbowe 
osoby zgłaszającej, data dokonania zgłoszenia. W latach 2017-2019 w ewidencji nie 
odnotowano żadnego zgłoszenia NDL, w tym NOP. 

W trakcie kontroli NIK do Apteki wpłynęło pięć zgłoszeń NDL27. 

 (akta kontroli: str. 122-124, 187-191, 305-307, 273-275, 282-283, 293-295, 
308-316337-338, 377) 

Na Oddziale Neonatologicznym prowadzony był (w formie papierowej) Rejestr 
przekazanych do PSSE w Sokołowie Podlaskim zgłoszeń niepożądanych odczynów 

                                                      
27 Dwa w styczniu, a trzy w lutym 2020 r.  
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poszczepiennych28, który zawierał następujące dane: imię i nazwisko dziecka, u którego 
wystąpił NOP, data urodzenia, data wykonania szczepienia i rodzaj szczepionki, data 
wystąpienia NOP, data zgłoszenia do PSSE, podpis osoby dokonującej zgłoszenia. 
W okresie objętym kontrolą w rejestrze tym odnotowano jeden przypadek NOP (w 2018 r. 
został zgłoszony do PSSE), który nie został przekazany Kierownikowi Apteki, celem jego 
zaewidencjonowania. 

 (akta kontroli: str. 337-338, 353, 376-378, 390) 

Kierownik Apteki wyjaśniła, że szczepionki pobierane są z PSSE, więc Apteka Szpitalna nie 
bierze udziału w zakupie tych preparatów i nie dokonuje ich rozdziału na poszczególne 
oddziały. Oddział, na którym wystąpił NOP, zgłosił zdarzenie tam, skąd pobrana została 
szczepionka. 

(akta kontroli: str. 389) 

2.2. W okresie 2017-2019, według danych z aplikacji rozliczeniowej z NFZ29, w Szpitalu 
hospitalizowano ogółem 27 059 pacjentów, w poszczególnych latach odpowiednio: 9 077, 
9 029, 8 953. W tym czasie liczba hospitalizowanych pacjentów, u których wykonano 
szczepienie ochronne wyniosła odpowiednio: 579, 532, 531 (łącznie 1 642). 

Według danych przedstawionych przez Szpital w okresie objętym kontrolą nie przyjęto osób 
w związku z wystąpieniem NDL, w tym NOP, jak również nie wystąpiły u pacjentów 
przypadki NDL, w tym NOP w trakcie hospitalizacji. 

 (akta kontroli: str. 274-275, 325-326, 394-399) 

Na podstawie danych systemu Eskulap stwierdzono, że w latach 2017-2019 w Szpitalu 
hospitalizowano 60 pacjentów30, u których kody chorobowe (wg klasyfikacji ICD-10) 
wskazywały na możliwość wystąpienia niekorzystnych reakcji polekowych, w tym 53 
pacjentów z rozpoznaniem zasadniczym31 (11 w 2017 r., 24 w 2018 r., 18 w 2019 r.) oraz 7 
pacjentów z rozpoznaniem współistniejącym32 (trzech w 2017 r. oraz po dwóch w kolejnych 
latach). Odsetek takich hospitalizacji, w stosunku do ogółu przyjęć w danym roku, wyniósł 
kolejno: w przypadku rozpoznań zasadniczych: 0,12%, 0,26 % oraz 0,20% w 2019 r., 
natomiast w przypadku rozpoznań współistniejących: 0,03%, 0,02 % oraz 0,02 % w 2019 r. 
Na leczenie tych pacjentów Szpital otrzymał z NFZ środki w wysokości 184 023,16 zł, w tym 
w roku 2017 – 41 897,76 zł, w roku 2018 – 73 267 zł, w roku 2019 – 68 858,4 zł. Łączny 
koszt leczenia tych pacjentów z rozpoznaniem zasadniczym wyniósł 163 495,68 zł i wahał 
się od 2 184 zł do 6 770,4 zł33. Natomiast łączny koszt leczenia pacjentów z rozpoznaniem 
współistniejącym wyniósł 20 527,48 zł i wahał się od 1 612 zł do 4 792,32 zł34. Czas 

                                                      
28 Rejestr wewnętrzny NOP. 
29 Eskulap. 
30 Na podstawie ww. kodów chorobowych system wykazał 76 pacjentów (57 rozpoznań głównych i 19 rozpoznań 
współistniejących). W zakresie rozpoznania A04.7, które nie musi być związane z NDL, system nie pozwalał określić w ilu z 26 
zarejestrowanych przypadków (12 z rozpoznaniem zasadniczym i 14 z rozpoznaniem współistniejącym) hospitalizacja 
związana była z działaniem leków (antybiotykoterapią). Dyrektor w piśmie z dnia 25 lutego 202 0 r wyjaśniła, że w badanym 
okresie w Szpitalu ww. przypadków było 10 (osiem rozpoznań zasadniczych oraz dwa rozpoznania współistniejące). 
31 T45.5 Leki przeciwkrzepliwe (antykoagulanty) – 13 przypadków, A04.7 - Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez 
Clostridium difficile – osiem przypadków, T42.6 Inne leki przeciwpadaczkowe i uspokajająco-nasenne – siedem przypadków, 
T39.9 Nieopioidowe środki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwreumatyczne, nieokreślone, T43.5 Inne i nieokreślone 
leki przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne, T46.4 Inhibitory enzymu konwertującego angiotensynę - po trzy przypadki, T39.1 
Pochodne 4-aminofenolu, T39.8 Inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne 
niesklasyfikowane gdzie indziej, T43.2 inne i nieokreślone leki przeciwdepresyjne, T43.8 Inne leki psychotropowe, 
niesklasyfikowane gdzie indziej, T44.7 Antagoniści beta-adrenoreceptorów, niesklasyfikowani gdzie indziej, – po dwa 
przypadki, T50.9 inne i nieokreślone leki, substancje farmakologiczne i substancje biologiczne,.T65.8 Toksyczny efekt innej 
określonej substancji, T49.8 Inne środki stosowane miejscowo, T47.8 Inne środki działające pierwotnie na układ pokarmowy, 
T43.3 Przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne pochodne fenotiazyny, T46.0 Pobudzające serce glikozydy i leki o podobnym 
działaniu, – po jednym przypadku. 
32 A04.7 Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez Clostridium difficile – dwóch pacjentów, T45.5 Leki 
przeciwkrzepliwe (antykoagulanty) – dwóch pacjentów,  T43.3 Przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne pochodne fenotiazyny, 
T40.2 Inne opioidy, T39.8 Inne nieopioidowe leki przeciwbólowe, przeciwgorączkowe i przeciwzapalne niesklasyfikowane 
gdzie indziej – po jednym pacjencie. 
33 Koszt leczenia 41 pacjentów zamknął się w przedziale od 2 do 3 tys. zł, koszt pięciu pacjentów w przedziale 3- 6 tys. zł, zaś 
koszt leczenia siedmiu pacjentów przekroczył kwotę 6 tys. zł. 
34 Koszt leczenia jednego pacjenta zamknął się w przedziale do 2 tys., 5 pacjentów w przedziale od 2 do 4 tys., zaś 1 pacjenta 
w przedziale powyżej 4 tysięcy. 
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hospitalizacji pacjentów z rozpoznaniem zasadniczym wyniósł średnio 4,74 dnia35, 
natomiast z rozpoznaniem współistniejącym - średnio 6,57 dnia36. 

(akta kontroli: str. 345-348, 410-413, 424-425) 

W Szpitalu nie analizowano, pod kątem konieczności przekazania zgłoszeń NDL, danych o 
rozpoznaniach wskazujących na możliwość wystąpienia niekorzystnej reakcji polekowej. 

W trakcie kontroli szczegółowym badaniem objęto dokumentację medyczną z lat 2018-2019 
dotyczącą dziesięciu pacjentów poddanych szczepieniu w trakcie hospitalizacji oraz 50 
pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu, u których odnotowano rozpoznanie wskazujące na 
możliwość wystąpienia NDL lub wystąpienie zdarzenia niepożądanego związanego 
potencjalnie z farmakoterapią.  

W przypadku ww. 10 pacjentów poddanych szczepieniu37 w dokumentacji medycznej nie 
odnotowano treści wskazujących na możliwość wystąpienia NOP. 

 (akta kontroli: str. 400-405, 407-408) 

W wyniku analizy ww. dokumentacji 50 pacjentów stwierdzono, że: w siedmiu 
przypadkach38 nie zaobserwowano niepokojących objawów po spożyciu produktu 
leczniczego lub odnotowane objawy nie były związane z działaniem produktu leczniczego. 
W 16 przypadkach39 w dokumentacji medycznej nie powiązano objawów z konkretnym 
produktem leczniczym. W przypadku pozostałych 27 pacjentów stwierdzono, że: 

− u 12 pacjentów40 zaobserwowano m.in. krwawienie (np. z nosa, dolnego odcinka 
przewodu pokarmowego) oraz wysoki wskaźnik INR. W historiach chorób pacjentów 
odnotowano informację o przedawkowaniu leku przeciwkrzepliwego lub o powikłaniach 
z powodu przewlekłego leczenia lekiem przeciwkrzepliwym; 

Dyrektor wyjaśniła, że u pacjentów przebywających na terapii przeciwkrzepliwej, 
wahania INR są akceptowane. Działanie leku zależy od jego dawki i innych czynników, 
a leczenie odbywa się ambulatoryjnie. Ponadto w przypadku jednego pacjenta41 
krwawienie wynikało z przyjmowania leku bez kontroli wydolności nerek, natomiast w 
przypadku kolejnego pacjenta42 lek nie był stosowany zgodnie z zaleceniami.  

− u 9 pacjentów43 zaobserwowano „stan po spożyciu leków”, w tym w siedmiu 
przypadkach w kartach informacyjnych z leczenia szpitalnego zawarto zapisy o próbie 
samobójczej i zatruciu lekami (zamierzonym przyjęciu, nadużyciu);  

Dyrektor wyjaśniła, że wszyscy ww. pacjenci umyślnie zażyli zwiększoną dawkę leków, 
a ich zachowanie oceniono jako próbę samobójczą. 

− u 4 pacjentów objawy powiązano z przyjmowaniem antybiotyków44; 

Dyrektor wyjaśniła, że w przypadku ww. pacjentów antybiotyki zostały przepisane i 
zastosowane poza Szpitalem. W przypadku dwóch pacjentów45 zakażenie, które 
wystąpiło na skutek antybiotykoterapii zakwalifikowano jako pozaszpitalne: 

                                                      
35 18 pacjentów hospitalizowano 1 dzień, 8 pacjentów 2 dni, po 4 pacjentów hospitalizowano 3 i 9 dni, po trzech pacjentów 
hospitalizowano 5, 6, 7 dni, po dwóch pacjentów hospitalizowano 4 i 10 dni, po jednym pacjencie hospitalizowano 8, 11, 12, 
14, 18 i 24 dni. 
36 Pojedynczy pacjenci przebywali w szpitalu po 15, 14, 9, 3 i 1 dzień, dwóch pacjentów hospitalizowano 2 dni. 
37 Pacjenci nr księgi głównej. Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1429, ze zm. ) NIK wyłączyła jawność informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
38 Pacjenci nr księgi głównej. NIK wyłączyła jawność informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej na podstawie j.w. 
39 Pacjenci nr księgi głównej. NIK wyłączyła jawność informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej na podstawie j.w. 
40 Pacjenci nr księgi głównej: - rozpoznanie T45.5 5 Leki przeciwkrzepliwe (antykoagulanty), pacjent nr  - rozpoznanie I67.3 
Postępująca naczyniowa leukoencefalopatia, pacjent nr  - rozpoznanie N17.8 Inna ostra niewydolność nerek. NIK wyłączyła 
jawność informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej na podstawie j.w. 
41 Pacjent nr księgi głównej. NIK wyłączyła jawność informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej na podstawie j.w. 
42 Pacjent nr księgi głównej. NIK wyłączyła jawność informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej na podstawie j.w. 
43 Pacjenci nr księgi główne.– rozpoznanie T43.5 Inne i nieokreślone leki przeciwpsychotyczne i neuroleptyczne, pacjent nr  – 
rozpoznanie T43.2 Inne i nieokreślone leki przeciwdepresyjne, pacjenci nr – rozpoznanie T43.8 Zatrucie lekami 
psychotropowymi niesklasyfikowanymi gdzie indziej, pacjenci nr  – rozpoznanie T42.6 Inne leki przeciwpadaczkowe i 
uspokajająco-nasenne, pacjent nr  – rozpoznanie T46.0 Pobudzające serce glikozydy i leki o podobnym działaniu. NIK 
wyłączyła jawność informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej na podstawie j.w. 
44 Pacjent nr księgi głównej - rozpoznanie T78.4 Alergia nieokreślona, pacjent nr  rozpoznanie L50.8 Inna pokrzywka, 
natomiast w przypadku pacjentów nr księgi głównej rozpoznanie A04.7 Zapalenie jelita cienkiego i grubego wywołane przez 
Clostridium difficile. NIK wyłączyła jawność informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej na podstawie j.w. 
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− u jednego pacjenta46 w karcie informacyjnej odnotowano wstrząs anafilaktyczny z pełną 
utratą przytomności po podaniu konkretnego leku47. 

Dyrektor wyjaśniła, że pacjent nie zgłaszał w wywiadzie alergii. W związku z 
niejednoznacznym i trudnym do interpretacji wywiadem, nadwrażliwość na pyralginę 
mogła być jedną z przyczyn zajścia. 

− u jednego pacjenta48 wskazano na prawdopodobieństwo wystąpienie NOP na skutek 
szczepienia. Przypadek zgłoszony został jako NOP do PSSE49. 

(akta kontroli: str. 274-275, 353, 358-360, 381-385, 
 400-405, 407-408, 418-423) 

W ww. 27 przypadkach osoby wykonujące zawód medyczny nie uznały niekorzystnych 
reakcji polekowych za NDL, zdefiniowanych w art. 2 pkt 3a ustawy Prawo Farmaceutyczne 
i nie dokonały zgłoszenia Prezesowi URPL lub podmiotowi odpowiedzialnemu. 
W 24 przypadkach zaobserwowane niekorzystne reakcje polekowe stanowiły podstawę 
przyjęcia pacjentów do Szpitala i zgodnie z art. 2 pkt 3d ww. ustawy stanowiącym, że 
ciężkim NDL jest działanie, które bez względu na zastosowaną dawkę produktu leczniczego 
powoduje m.in. konieczność hospitalizacji pacjenta lub jej przedłużenie, powinny być 
zakwalifikowane jako ciężkie NDL 

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

(akta kontroli: str. 305-307, 345-348, 356-357, 400-405, 418-423) 

Obowiązek zgłaszania NDL Prezesowi URPL przez osoby wykonujące zawód medyczny 
określony został w art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i 
lekarza dentysty50, w art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i 
położnej51 oraz w art. 11 ust. 9 pkt 2a ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym 
Ratownictwie Medycznym52.  

Dyrektor wyjaśniła, że w ocenie pracowników ww. przypadki nie stanowiły NDL, ponieważ 
„wystąpiły poza szpitalem i są wynikiem albo celowego działania pacjenta, albo skutkiem 
długotrwałego przyjmowania leku, który to skutek jest przewidywany (znany). Również w 
przypadku pacjentów obciążonych szeregiem schorzeń, czy też pacjentów, z którymi 
przeprowadzenie wywiadu jest utrudnione, z uwagi na trudności w jednoznacznym ustaleniu 
przyczyny dolegliwości, personel medyczny nie uznawał NDL.”  

(akta kontroli: str. 387-388) 

NIK zwraca uwagę, że w art. 2 pkt 3a Prawa farmaceutycznego określono, że 
niepożądanym działaniem produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone 
działanie produktu leczniczego, a nie wyłącznie działanie będące następstwem stosowania 
dawek zalecanych w celach profilaktycznych i leczniczych w trakcie hospitalizacji. Ponadto 
zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/84/UE z dnia 15 grudnia 2010 
r.53 podejrzenie niepożądanego działania leku oznaczające, że istnieje co najmniej rozsądna 
możliwość związku przyczynowego między produktem leczniczym a niepożądanym 
działaniem, powinno stanowić wystarczającą przyczynę jego zgłoszenia. 

Niepodjęcie przez osoby wykonujące zawód medyczny działań zmierzających do zgłoszenia 
ww. niepożądanych działań leków uniemożliwiało ich monitorowanie przez osoby do tego 

                                                                                                                                       
45 Pacjenci nr księgi głównej. NIK wyłączyła jawność informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej na podstawie j.w. 
46 Pacjent nr księgi głównej. NIK wyłączyła jawność informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej na podstawie j.w. 
47 Rozpoznanie T39.1 Pochodne 4-aminifenoli. 
48 Pacjent nr księgi głównej. NIK wyłączyła jawność informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej na podstawie j.w. 
49 Rozpoznanie zasadnicze wg ICD-10 P.96.9 Stan rozpoczynający się w okresie okołoporodowym, nieokreślony. 
50 Dz. U. z 2020 r. poz. 514, ze zm. 
51 Dz. U. z 2020 r. poz. 562, ze zm. 
52 Dz. U. z 2019 r. poz. 993, ze zm. 
53 Dyrektywa zmieniająca - w zakresie nadzoru nad bezpieczeństwem farmakoterapii - dyrektywę 2001/83/WE w sprawie 
wspólnotowego kodeksu odnoszącego się do produktów leczniczych stosowanych u ludzi (Dz. U. UE. L. z 2010 r. Nr 348 poz. 
74). 
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zobowiązane, ponieważ Kierownik Apteki i pozostali członkowie Komitetu Terapeutycznego 
nie mieli wiedzy o wystąpieniu niepożądanej reakcji polekowej u tych pacjentów.  

2.3. Jak poinformowała Dyrektor Szpitala, w latach 2017-2019 w poszczególnych 
oddziałach nie przyjęto zgłoszenia NDL od pacjentów lub ich przedstawicieli ustawowych 
lub opiekunów faktycznych, ani nie prowadzono ewidencji tego typu zgłoszeń.  

(akta kontroli: str. 337) 

2.4. W okresie objętym kontrolą (w 2018 r.) w Szpitalu rozpoznano NOP u jednego 
pacjenta. Koszt jego leczenia wyniósł 1 487 zł, a czas jego hospitalizacji 2 dni. Odsetek 
hospitalizacji związanych z wystąpieniem NOP, w stosunku do ogółu przyjęć w danym 
roku54, wyniósł 0,01%.  

Ww. przypadek NOP55 został zgłoszony do PSSE. Zgłoszenia dokonał lekarz wypełniając 
formularz zgłoszenia i wysyłając go pocztą. Dołączony do dokumentacji medycznej 
formularz zgłoszenia NOP zawierał wszystkie wymagane przepisami prawa elementy oraz 
adnotację o wysłaniu dokumentu do PSSE, do czego zobowiązuje art. 21 ust. 1 ustawy z 
dnia 5 grudnia 2008 r. o zabieganiu i zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi56. W 
trakcie kontroli nie przedstawiono dowodu potwierdzającego dokonanie ww. zgłoszenia 
NOP w ciągu 24 godzin od powzięcia podejrzenia jego wystąpienia.  

Przedmiotowy NOP nie został zgłoszony jako przypadek wystąpienia niepożądanego 
działania leku Prezesowi URPL, pomimo takiego obowiązku określonego w art. 36e ust. 2 w 
zw. z art. 36d ust. 1 Prawa farmaceutycznego. 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że w latach 2017-2019, w zakresie NOP, pracownicy Szpitala 
stosowali się do postanowień rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r w 
sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz kryteriów ich rozpoznawania57, 
zgodnie z którym rejestr zgłoszeń NOP prowadzi powiatowy inspektor sanitarny. Dyrektor 
Szpitala poinformowała, że nie ma wiedzy, dlaczego personel medyczny nie dokonał 
zgłoszenia NOP do URPL oraz dlaczego nie przekazano ww. informacji do Apteki, 
sugerując, że mogło to wynikać z braku odrębnej procedury wewnętrznej, która 
regulowałaby postępowanie w tym zakresie. Obowiązującą w Szpitalu praktyką było 
zgłaszanie NOP do PSSE telefonicznie, w ciągu 24 godzin. Następnie zgłoszenie wysyłane 
było listem poleconym, bądź przekazywane osobiście, za pokwitowaniem. Dyrektor poleciła, 
aby informacja o zgłoszeniu telefonicznym NOP do PSSE była odnotowywana w 
dokumentacji medycznej pacjenta, a kopia zgłoszenia była załączana do historii choroby.  

(akta kontroli: str. 282, 290-291, 337-338, 353, 376-377, 386-387, 389-400, 407, 412) 

Zdaniem NIK, przyjęta w Szpitalu praktyka zgłaszania NOP nie zapewniała skutecznego 
monitorowania zgłoszeń NOP ani nadzoru w zakresie terminowości dokonywania zgłoszeń. 

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

1. Nie zapewniono rzetelnego identyfikowania niekorzystnych reakcji polekowych 
i przekazania (przez osoby wykonujące zawody medyczne, które realizowały 
świadczenia zdrowotne w Szpitalu), 27 zgłoszeń o niepożądanym działaniu produktu 
leczniczego Prezesowi URPL lub podmiotowi odpowiedzialnemu, do czego osoby te 
były zobowiązane na podstawie art. 36d Prawa farmaceutycznego, w tym w 24 
zgłoszeń, które stanowiły podstawę przyjęcia pacjentów do szpitala i w myśl art. 2 pkt 3d 
ww. ustawy powinny zostać zakwalifikowane jako ciężkie NDL. 

 (akta kontroli: str. 400-405, 418-423) 

2. Stwierdzony w Szpitalu jeden przypadek NOP nie został zgłoszony Prezesowi Urzędu. 

 (akta kontroli: str. 290-291, 337, 338, 400-405) 

                                                      
54 W 2018 r. – 9 029. 
55 Pacjent nr księgi głównej. NIK wyłączyła jawność informacji ze względu na prywatność osoby fizycznej na podstawie j.w. 
56 Dz.U. z 2019 r. poz. 1239, ze zm. 
57 Dz.U. z 2010 r. Nr 254 poz. 1711, ze zm. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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NIK negatywnie ocenia niepodejmowanie przez Szpital skutecznych działań w zakresie 
monitorowania występowania NDL i ich zgłaszania uprawnionym podmiotom. W latach 
2017-2019 nie zidentyfikowano i nie zgłoszono przypadków NDL. Ujawnione w trakcie 
kontroli przypadki wystąpienia niekorzystnych działań leków nie zostały uznane przez 
lekarzy i dyrekcję Szpitala jako NDL, kwalifikujące się do zgłoszenia Prezesowi URPL. 
Jeden przypadek NOP zgłoszono jedynie do PSSE, przez co nie został spełniony ustawowy 
wymóg dokonania takiego zgłoszenia również Prezesowi URPL. W Szpitalu nie 
uregulowano zasad przekazywania informacji w zakresie wystąpienia NDL, w tym NOP. 
Należy podkreślić, że w trakcie kontroli NIK zgłoszono Prezesowi Urzędu 5 przypadków 
wystąpienia niepożądanych działań produktów leczniczych. 

IV. Wnioski  
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na podstawie 
art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, wnosi o:  

1. Wprowadzenie rozwiązań organizacyjnych określających zasady identyfikowania, 
ewidencjonowania i monitorowania niepożądanych działań produktów leczniczych, 
zapewniających prawidłową realizację zadań związanych z obowiązkiem zgłaszania 
NDL Prezesowi URPL lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu 
leczniczego do obrotu. 

2. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad identyfikowaniem, klasyfikowaniem 
i monitorowaniem NDL, w tym NOP, przez osoby wykonujące zawód medyczny. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla Dyrektora Szpitala, 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 Warszawie.  

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, w terminie 21 
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. 
 

Warszawa, 21 kwietnia 2020 r.  

Kontroler 

 

Stefan Padzik 

Główny specjalista kontroli państwowej 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Warszawie 
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