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I. Dane identyfikacyjne 
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Kozienicach, Al. Gen. 
Władysława Sikorskiego 10, 26-900 Kozienice1 

 

Roman Wysocki – Dyrektor od 8 kwietnia 2019 r.  

Poprzednimi dyrektorami w okresie objętym kontrolą byli: Grażyna Mazur – p.o. 
Dyrektora od 1 kwietnia 2019 r. do 7 kwietnia 2019 r., Jarosław Pawlik – Dyrektor od 
16 września 2014 r. do 31 marca 2019 r. 

 

1. Organizacja wykonywania zadań monitorowania niepożądanych działań leków 

2. Monitorowanie występowania niepożądanych działań leków i zapewnienie ich 
zgłaszania 

 

Lata 2017-2019, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed tym okresem 

 

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

  

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Warszawie 

 

Robert Bartosik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/5 /2020 z 8 stycznia 2020 r.  
                                                                                                (akta kontroli str. 1, 5-7) 

 

                                                      
1 Dalej: Szpital. 
2 Dz. U. z 2019 r. poz. 489, ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
W Szpitalu nie wprowadzono rozwiązań organizacyjnych zapewniających 
identyfikowanie, ewidencjonowanie i monitorowanie przypadków wystąpienia NDL, 
a w konsekwencji wywiązywania się przez osoby wykonujące zawód medyczny 
z ustawowego obowiązku zgłaszania Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów 
Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych4 lub podmiotowi 
odpowiedzialnemu, który uzyskał pozwolenie na dopuszczenie leku do obrotu5, 
przypadków niepożądanego działania produktu leczniczego (NDL). Obowiązujące 
uregulowania wewnętrzne nie określały zasad sprawowania nadzoru nad 
prawidłowością monitorowania niekorzystnych reakcji polekowych oraz realizacją 
obowiązku przekazywania zgłoszeń NDL przez osoby wykonujące zawód 
medyczny, w tym realizacji przez aptekę szpitalną usługi farmaceutycznej 
polegającej na jej udziale w skutecznym monitorowaniu NDL. Ustalenia kontroli NIK 
wskazują, że w przypadku dwóch pacjentów hospitalizowanych w latach 2018-2019 
nie wywiązano się z ustawowego obowiązku zgłoszenia niepożądanego działania 
leku Prezesowi Urzędu lub podmiotowi odpowiedzialnemu, pomimo odnotowania 
w dokumentacji medycznej niekorzystnej reakcji polekowej. Informacja na ten temat 
nie została również przekazana aptece szpitalnej.  

Przedstawiona w wyjaśnieniach dyrekcji szpitala stosowana w Szpitalu praktyka 
dotycząca zgłaszania NDL przez personel medyczny była niezgodna z przepisami 
powszechnie obowiązującymi, gdyż nie obejmowała pełnego kręgu osób 
zobowiązanych do zgłaszania NDL, a w przypadku niepożądanych odczynów 
poszczepiennych (NOP), nie przewidywała obowiązku zgłaszania ich również 
Prezesowi Urzędu.  

W okresie objętym kontrolą szkoleniami w zakresie problematyki NDL objęto jedynie 
niewielką część zatrudnionych pielęgniarek. Nie zapewniono natomiast udziału 
w nich lekarzom, farmaceutom i ratownikom medycznym. 

W trzyletnim okresie objętym kontrolą, w którym liczba pacjentów przyjętych do 
Szpitala wyniosła łącznie 63,7 tys., Prezesowi Urzędu nie zgłoszono ani jednego 
przypadku wystąpienia NDL. W Szpitalu nie podejmowano też działań na rzecz 
zwiększenia zgłaszalności niepożądanych działań leków przez personel medyczny 
i pacjentów. 

 

1. Organizacja wykonywania zadań monitorowania 
niepożądanych działań leków 

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Szpitala6, do obowiązków kierownika apteki 
szpitalnej należy m.in. przekazywanie organom Inspekcji Farmaceutycznej 
wszelkich informacji o niepożądanym działaniu środka farmaceutycznego lub 
materiału medycznego. W regulaminie wewnętrznym apteki szpitalnej7 określono, że 
do zadań kierownika apteki należy m.in. udział w monitorowaniu działań 
niepożądanych leków. 
                                                                                              (akta kontroli  str. 10-80)  

                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 
4 Dalej: Prezes URPL lub Prezes Urzędu. 
5 Dalej: podmiotu odpowiedzialnego. 
6 Regulamin organizacyjny z dnia 18 grudnia 2013 r. obowiązujący do 18 marca 2018 r. i regulamin organizacyjny z dnia 19 
marca 2018 r. obowiązujący nadal. 
7 Obowiązującym od 23 lipca 2018 r. 
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Poza przywołanymi postanowieniami ww. aktów wewnętrznych, Szpital nie określił 
w innych dokumentach zasad i sposobu postępowania personelu medycznego 
w przypadku wystąpienia podczas hospitalizacji lub w momencie przyjęcia do 
Szpitala wystąpienia niepożądanego działania leku, w tym niepożądanego odczynu 
poszczepiennego. Postanowień w tym zakresie nie było również w receptariuszu 
szpitalnym. Na podstawie protokołów posiedzeń komitetu terapeutycznego 
stwierdzono, że problematyka NDL nie była też omawiana na jego posiedzeniach. 

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa wyjaśniła, że w procesie klinicznym, 
w przypadku niekorzystnych objawów pojawiających się u pacjenta, pielęgniarka lub 
położna zgłasza taki fakt lekarzowi, dokumentuje go w raporcie pielęgniarskim, 
a lekarz podejmuje decyzję, czy dany przypadek stanowi niewłaściwe działanie 
danego leku. Jeśli lekarz stwierdzi, że należy go uznać za NDL, wypełnia dokument 
zgłoszenia podejrzenia zdarzenia niepożądanego i przekazuje aptece szpitalnej. 
Jeśli pacjent zgłosi się z objawami NDL na SOR, lekarz opisuje objawy zgłoszone 
przez pacjenta i umieszcza w dokumentacji adnotację o ewentualnym wystąpieniu 
NDL. Po potwierdzeniu, że jest to NDL, opisuje zgłoszenie i przekazuje je do apteki.  

Powyższy sposób postępowania nie został uregulowany w wewnętrznych 
dokumentach (procedurach) Szpitala. Obowiązek zgłaszania NDL nie został również 
określony w zakresach czynności personelu medycznego.  

Wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa wskazują, że założony 
w Szpitalu sposób postępowania jest niezgodny z przepisami powszechnie 
obowiązującymi, bowiem w przypadku zidentyfikowania niepożądanego działania 
produktu leczniczego, decyzję o zgłoszeniu NDL podejmuje jedynie lekarz, pomimo 
że obowiązek dokonania takiego zgłoszenia ustawowo nałożony został także na 
osoby wykonujące inne zawody medyczne. NIK zwraca uwagę, że zgłoszenie 
Prezesowi URLP lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu 
leczniczego do obrotu, niepożądanego działania leku jest obowiązkiem: 

 farmaceuty – zgodnie z art. 5b ust. 1 ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 r. o izbach 
aptekarskich8, przy czym stosownie do art. 86 ust. 3 pkt 7 ustawy z dnia 
6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne9 udział w monitorowaniu działań  
niepożądanych leków jest usługą farmaceutyczną realizowaną przez aptekę 
szpitalną, a do kierowników tych aptek szpitalnych należy, zgodnie  
z art. 88 ust. 5 pkt 3 ww. ustawy, przekazywanie Prezesowi Urzędu  
oraz podmiotowi odpowiedzialnemu, zgłoszeń o niepożądanym działaniu leku 
lub wyrobu medycznego; 

 pielęgniarki i położnej – zgodnie z art. 16 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.  
o zawodach pielęgniarki i położnej10; 

 ratownika medycznego – zgodnie z art. 11 ust. 9 pkt 2a ustawy z dnia 
8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym11 (od 26 czerwca 
2018 r.).  

                                                                              (akta kontroli  str. 87-91, 112-124 )  

Kierownik apteki szpitalnej realizowała zadania określone w regulaminie 
organizacyjnym Szpitala oraz w regulaminie wewnętrznym apteki, jako udział 
w monitorowaniu działań niepożądanych leków, poprzez założenie ewidencji 
zgłoszeń i przyjęcie do stosowania formularza do wypełnienia przez pracowników 
medycznych, w przypadku wystąpienia NDL. W okresie objętym kontrolą, komitet 

                                                      
8 Dz.U. z 2019 r. poz. 1419. 
9 Dz. U. z 2019 r. poz. 499, ze zm., dalej: Prawo farmaceutyczne. 
10 Dz. U. z 2020 r. poz. 562, ze zm. 
11 Dz. U. z 2019 r. poz. 993, ze zm. 
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terapeutyczny, którego członkiem był kierownik apteki szpitalnej, nie zajmował się 
zagadnieniami związanymi z NDL. 

W ww. ewidencji zgłoszeń nie dokonano jakichkolwiek wpisów dotyczących 
stwierdzenia NDL z uwagi na brak tego typu zgłoszeń do apteki szpitalnej.  

Kierownik apteki wyjaśniła, że przekazała pracownikom medycznym formularze 
zgłoszeń i poinstruowała ich o obowiązku i sposobie ich wypełniania. Te zalecenia 
nie miały jednak formy pisemnej. Zdaniem Dyrektora Szpitala przekazanie tych 
informacji w formie ustnej było wystarczające.  

W okresie objętym kontrolą kierownik apteki nie współpracowała z podmiotami 
zewnętrznymi zajmującymi się problematyką NDL, nie identyfikowała problemów 
związanych z NDL, a także nie podejmowała innych działań zmierzających do 
ograniczenia lub wyeliminowanie barier w zapewnieniu skutecznego monitorowania 
NDL w Szpitalu.  
                                                                                  (akta kontroli  str. 81-86, 92-93 ) 

W szpitalu nie zapewniono faktycznego udziału apteki szpitalnej w monitorowaniu 
NDL, a ujęcie w jej regulaminie obowiązku monitorowania niekorzystnych reakcji 
polekowych miał charakter tylko formalny.  

W procedurze zarządzania jakością SZJ QP-8.7/10.2-01 pn. Nadzór nad 
niezgodnościami/usługą niezgodną określono, że usługa niezgodna to zdarzenie 
niepożądane, błąd medyczny, powikłanie oraz zdarzenie spowodowane użyciem 
niesprawnego sprzętu (…).  

W latach 2017-2019 Pełnomocnik Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością 
przeprowadzał audyty wewnętrzne w aptece szpitalnej w zakresie gospodarki 
lekami, w tym dotyczące występowania usługi niezgodnej. W ich wyniku nie 
stwierdzono niezgodności w badanym obszarze. 
                                                                                       (akta kontroli  str. 94-111)  

Jak wyjaśniła Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Pielęgniarstwa, procedura 
zarządzania jakością pn. Nadzór nad niezgodnościami/usługą niezgodną jest 
jedyną, która zawiera możliwość monitorowania i zgłaszania NDL. W momencie 
zgłoszenia usługi niezgodnej lub zdarzenia niepożądanego, nie ma jednoznacznego 
wskazania, czy przypadek taki należy zakwalifikować jako NDL. Ustalenie w tym 
zakresie następuje po analizie wniosku dokonanej przez Pełnomocnika Dyrektora 
ds. Systemu Zarządzania Jakością wspólnie z kierownikiem komórki organizacyjnej, 
w której dany przypadek miał miejsce.  

W procedurze zarządzania jakością nie zamieszczono jakichkolwiek postanowień 
odnoszących się do NDL. Dyrektor Szpitala poinformował, że w okresie objętym 
kontrolą, do Pełnomocnika Dyrektora ds. Systemu Zarządzania Jakością nie 
wpłynęła żadna informacja o niepożądanym działaniu leków.  

(akta kontroli  str. 89-97)  

Zastępca Dyrektora ds. Pielęgniarstwa wyjaśniła, że w przypadku wystąpienia NOP, 
w Szpitalu obowiązuje odrębny sposób postępowania, wynikający z wydanego przez 
Ministra Zdrowia rozporządzenia w tej sprawie12. W każdym miesiącu oraz 
kwartalnie sporządzane są wykazy szczepień dla powiatowej stacji 
epidemiologicznej (PSSE). Jeżeli niepożądana reakcja poszczepienna występuje 
gdy pacjent jest hospitalizowany, to zgłasza się taki przypadek odrębnie. 
W przypadku wystąpienia NOP po wypisie, to informacja o NOP wraca z PSSE do 
jednostki, w której dokonano szczepienia, pojawia się pracownik z sanepidu, 

                                                      
12 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie niepożądanych odczynów poszczepiennych oraz 
kryteriów ich rozpoznawania (Dz. U. Nr 254 poz. 1711, ze zm.). 
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wypełniane są odpowiednie dokumenty i dalej sprawę prowadzi PSSE. Opisany tryb 
postępowania nie został uregulowany w dokumentach wewnętrznych Szpitala.  

Wyjaśnienia Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa wskazują, że w przypadku 
stwierdzenia NOP, w przyjętym w Szpitalu sposobie postępowania pominięto 
obowiązek przekazania zgłoszenia niepożądanego odczynu poszczepiennego 
Prezesowi Urzędu lub podmiotowi odpowiedzialnemu, co wynika z art. 36e ust. 2 
w związku z art. 36d ust. 1 Prawa farmaceutycznego. 

(akta kontroli str. 90-91)  

Zadania w zakresie nadzoru nad monitorowaniem i zgłaszaniem NDL, stosownie do 
postanowień regulaminu organizacyjnego Szpitala, pełniła Zastępca Dyrektora 
ds. Lecznictwa. W zakresie czynności ww. pracownika nie określono obowiązków 
dotyczących nadzoru nad monitorowaniem i zgłaszaniem NDL. Stanowisko 
Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa od połowy 2019 r. do końca 2019 r. nie było 
obsadzone13.  

 (akta kontroli  str. 18-19, 64-65) 

W 2018 i 2019 r. zaplanowano po jednym szkoleniu na temat prawnych 
uwarunkowań wykonywania świadczeń zdrowotnych przez pielęgniarkę i położną, 
w tym ryzyka zdarzeń niepożądanych związanych z podawaniem leków w pracy 
pielęgniarki i położnej. Szkolenie z tej tematyki zrealizowano tylko w 2019 r. 
Uczestniczyły w nim 23 pielęgniarki (na 239 zatrudnionych). W latach 2017–2019 
w szkoleniach dotyczących problematyki NDL nie uczestniczyli lekarze, farmaceuci 
i ratownicy medyczni. W latach 2017, 2018, 2019 liczba osób wykonujących zawód 
medyczny wynosiła odpowiednio: 123, 133, 133 lekarzy, 2, 2, 2 farmaceutów, 
16, 21, 25 ratowników medycznych. 
                                                                                           (akta kontroli  str. 130-131) 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że w plan szkoleń dotyczących NDL przewidywał tylko 
jedno szkolenie w 2018 r. i jedno w 2019 r. (w 2017 r. nie przewidziano szkolenia 
w tym zakresie), co prawdopodobnie wynikało z planów szkoleń przyjętych przez 
poprzednie kierownictwo. Powodem takiego stanu mógł być też brak środków 
finansowych. Zaplanowane szkolenie na 2018 r. nie zostało zrealizowane 
z przyczyn leżących po stronie jednostki szkoleniowej. W 2019 r. szkolenie NDL 
było przewidziane w pierwszej kolejności dla pielęgniarek, natomiast nie było 
wówczas zaplanowane dla lekarzy, ratowników medycznych i farmaceutów. 
                                                                                                (akta kontroli  str. 128) 

Na podstawie analizy akt osobowych: 10 lekarzy, 10 osób z personelu 
pielęgniarskiego, 5 ratowników medycznych, 2 farmaceutów, kierownika apteki oraz 
4 osób zajmujących stanowiska kierownicze Szpitala ustalono, że tylko jedna osoba 
(kierownik apteki szpitalnej) odbyła szkolenie o tematyce związanej z NDL w 2007 r. 
tj. przed datą nowelizacji Prawa farmaceutycznego, wprowadzającego istotną 
zmianę ustawowej definicji niepożądanego działania produktu leczniczego. 

W ocenie NIK ujawnione w trakcie kontroli przypadki niepożądanego działania 
produktów leczniczych, które nie zostały zidentyfikowane i zgłoszone do Urzędu, co 
zostało opisane powyżej, wskazują na potrzebę objęcia szkoleniem podnoszącym 
kwalifikacje zawodowe w zakresie bezpieczeństwa farmakoterapii jak najszerszego 
kręgu pracowników wykonujących zawód medyczny. NIK zwraca uwagę, że zgodnie 
ze standardami 2 i 16 kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych, należy 
zadbać, aby osoby zarządzające i pracownicy posiadali wiedzę, umiejętności 
i doświadczenie pozwalające skutecznie i efektywnie wypełniać powierzone 

                                                      
13 W lutym 2020 r. zatrudniono osobę na tym stanowisku. 
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zadania, a także zapewnić im w odpowiedniej formie i czasie właściwe oraz rzetelne 
informacje potrzebne do realizacji zadań14.  
                                                                                          (akta kontroli  str. 132-134 ) 

Zgodnie z art. 36d ust. 2 Prawo farmaceutycznego, zgłoszeń działań niepożądanych 
produktu leczniczego mogą dokonać osoby wykonującej zawód medyczny, a także 
pacjenci lub ich przedstawiciele ustawowi lub opiekunowie faktyczni. W regulacjach 
wewnętrznych Szpitala nie określono trybu postępowania w takich przypadkach. 

W odniesieniu do ewentualnych działań Szpitala zmierzających do zwiększenia 
zgłaszalności NDL przez osoby zobowiązane, Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że przy 
przyjęciu do placówki pacjenci informowani są o prawach pacjenta, a w każdym 
z oddziałów szpitalnych jest możliwość zapoznania się z przepisami ustawy z dnia 
6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta15, która 
w rozdziale 3a określa prawo pacjenta do zgłaszania działań niepożądanych 
produktów leczniczych. Ponadto zgodnie z zasadami wykonywania zawodu lekarza, 
pielęgniarki i położnej, personel medyczny podający pacjentowi produkty lecznicze 
informuje go, że jeśli w trakcie podawania leku lub po jego podaniu odczuwałby albo 
zaobserwował u siebie niepokojące objawy, powinien natychmiast o tym 
poinformować lekarza lub pielęgniarkę. 

                                                                           (akta kontroli str. 87, 92 - 93,112 

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

1. Nie wdrożono wewnętrznych rozwiązań organizacyjnych zapewniających 
identyfikowanie, ewidencjonowanie i monitorowanie przypadków niepożądanego 
działania produktu leczniczego, w tym niepożądanych odczynów poszczepiennych, 
oraz ich zgłaszania Prezesowi URPL lub podmiotowi odpowiedzialnemu. 
                                                                                                                     (akta kontroli str. 112) 

2. Nie zapewniono realizowania przez aptekę szpitalną usługi farmaceutycznej 
określonej w art. 86 ust. 3 pkt 7. Prawa farmaceutycznego, polegającej na udziale 
w monitorowaniu działań niepożądanych leków. 

3. Nie zapewniono osobom wykonującym zawody medyczne, poza personelem 
pielęgniarskim, możliwości udziału w szkoleniach dotyczących problematyki 
zgłaszania niepożądanych działań leków, co mogłoby wpłynąć na skuteczną 
i efektywną realizację obowiązków w zakresie monitorowania i zgłaszania NDL.  
                                                                                                                       (akta kontroli str. 128) 

Przyjęte w Szpitalu rozwiązania nie pozwalały na właściwe monitorowanie NDL, 
w tym rzeczywistego udziału apteki szpitalnej w tym procesie. W okresie objętym 
kontrolą w Szpitalu przyjęto zasadę, że zgłoszenie przypadku NDL należy tylko do 
zadań lekarza, co było niezgodne z przepisami ustawowymi nakładającymi taki 
obowiązek również na osoby wykonujące inne zawody medyczne. Ponadto 
zakładany sposób przekazywania zgłoszeń powikłań poszczepiennych pomijał 
ustawowy obowiązek informowania Prezesa Urzędu lub podmiot odpowiedzialny 
o wystąpieniu NOP. Pomimo faktu, że w trzyletnim okresie objętym kontrolą nie 
zgłoszono Prezesowi Urzędu ani jednego przypadku NDL, Szpital nie podejmował 
działań na rzecz zwiększenia zgłaszalności przez personel medyczny i pacjentów 
niepożądanych działań leków. W Szpitalu nie podejmowano również działań 
zmierzających do przeszkolenia w zakresie monitorowania i zgłaszania NDL 
szerszego kręgu osób wykonujących zawody medyczne. 

                                                      
14 Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standardów kontroli zarządczej dla sektora 
finansów publicznych (Dz. Urz. Min. Fin., poz. 84). 
15 Dz. U. z 2019 r. poz. 1127, ze zm. 
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2. Monitorowanie występowania niekorzystnych działań 
leków i zapewnienie ich zgłaszania 

W rejestrze kart „usług niezgodnych/niezgodności/potencjalnej niezgodności”, który 
zgodnie z wyjaśnieniami Zastępcy Dyrektora ds. Pielęgniarstwa jest dokumentem 
w którym należy odnotowywać działanie niepożądane produktu leczniczego, wśród 
siedmiu przypadków niezgodności zgłoszonych w latach 2017-2019, nie 
stwierdzono NDL. Zarejestrowane w rejestrze niezgodności dotyczyły zdarzeń 
związanych z ekspozycją zawodową”(zdarzenie dotyczące personelu) lub błędów 
w procedurze medycznej, nie mających charakteru niepożądanego działania leków. 

W okresie objętym kontrolą do Szpitala przyjęto 63 666 pacjentów, z czego 
w 2017 r. - 21 631, w 2018 r. – 20 874, w 2019 r. – 21 161, zaś liczba osób, u 
których w Szpitalu wykonano szczepienia ochronne, wyniosła odpowiednio: 2 857, 
2 570 i 2 237. W trakcie hospitalizacji nie zidentyfikowano przypadków wystąpienia 
NDL, w tym NOP, jak też żaden z pacjentów nie został przyjęty do Szpitala z 
powodu wystąpienia NOP.   

(akta kontroli str. 135-139, 149-153 

W 2018 r. przyjęto jednego pacjenta, u którego wystąpiło NDL, co zostało 
odnotowane w ewidencji statystycznej, usystematyzowanej według 
międzynarodowej klasyfikacji ICD-1043 jako T88.60 - wstrząs anafilaktyczny 
wskutek niekorzystnego efektu leczniczego leku prawidłowo podanego. Wymieniony 
przypadek NDL nie został natomiast ujęty w ewidencji NDL prowadzonej przez 
aptekę szpitalną.  

(akta kontroli str. 140-141) 

Osobą odpowiedzialną za zgłoszenie ww. NDL był lekarz dyżurny SOR. Przyczynę 
niezgłoszenia NDL aptece szpitalnej, a także Prezesowi URPL lub podmiotowi 
odpowiedzialnemu, lekarz dyżurny SOR uzasadnił tym, iż zastosowany u pacjenta 
lek zawierał kwas acetylosalicylowy, którego uczulenia należą do powszechnie 
spotykanych, a informacja o tym jest odnotowana w ulotce leku. Z tych względów 
nie uznał objawów uczulenia jako ciężkiego niepożądanego działania leku.  

Dyrektor Szpitala stwierdził, że pobyt tego pacjenta trwał jeden dzień, koszty 
leczenia rozliczono ryczałtem, nie uzyskano odrębnych środków od NFZ na pokrycie 
kosztów leczenia, a przypadek ten nie został zgłoszony do URPL, ponieważ nie 
dokonano zgłoszenia NDL do apteki.  
                                                                                           (akta kontroli str. 129, 148) 

W trakcie kontroli szczegółowym sprawdzeniem objęto dokumentację 50 pacjentów 
wytypowanych spośród osób hospitalizowanych w latach 2018-2019, w wyniku 
czego stwierdzono, że u jednego z nich (karta pacjenta16) działanie leku 
przeciwzakrzepowego spowodowało krwawienia z przewodu pokarmowego. 
Ze złożonych wyjaśnień lekarza wynika, że w miejsce tego leku wprowadzono lek 
powodujący mniejsze ryzyko powikłań krwotocznych.  

W historii chorób obu ww. pacjentów podano nazwy zażytych leków. 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. 154-171) 

                                                      
16  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. 
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We obu opisanych wyżej przypadkach osoby wykonujące zawody medyczne, które 
świadczyły usługi zdrowotne w Szpitalu, nie dokonały zgłoszeń niepożądanego 
działania leku Prezesowi URPL lub podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie 
produktu leczniczego do obrotu, do czego zobowiązuje art. 36d Prawa 
farmaceutycznego. Stosownie do art. 2 pkt 3a Prawa farmaceutycznego, działaniem 
niepożądanym produktu leczniczego jest każde niekorzystne i niezamierzone 
działanie produktu leczniczego. 

Jednocześnie NIK wskazuje, że zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 3d Prawa 
farmaceutycznego, objawy wskazujące na wystąpienie NDL które wystąpiły u obu 
ww. pacjentów, powinny zostać zakwalifikowane jako ciężkie niepożądane działanie 
produktu leczniczego. Zgłoszenie NDL Prezesowi Urzędu lub podmiotowi 
odpowiedzialnemu jest obowiązkiem lekarza, zgodnie z art. 45a ust. 1 ustawy z dnia 
5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty17. Zgłoszenia lekarz 
dokonuje na formularzu zgłoszenia działania niepożądanego produktu leczniczego 
składanym pisemnie w postaci papierowej albo elektronicznej. Stosownie do art. 36d 
ust. 1 pkt 6 działania niepożądane produktów leczniczych zgłasza się Prezesowi 
Urzędu lub podmiotowi odpowiedzialnemu, ze szczególnym uwzględnieniem działań 
niepożądanych dotyczących przypadków, gdy działanie niepożądane produktu 
leczniczego stało się powodem zastosowania innego produktu leczniczego, 
procedury medycznej lub sposobu leczenia stosowanego u pacjenta. W 
konsekwencji, niepodjęcie przez osoby wykonujące zawód medyczny działań 
zmierzających do zgłoszenia niepożądanych działań leków uniemożliwiało ich 
monitorowanie, ponieważ kierownik apteki nie posiadał wiedzy o wystąpieniu 
niepożądanej reakcji polekowej stwierdzonej u tych pacjentów. 

(akta kontroli str. 164-165) 

W trakcie kontroli sprawdzono dokumentację medyczną 10 pacjentów, którzy 
podlegali szczepieniom podczas hospitalizacji w latach 2018-2019. W żadnym 
z badanych przypadków (szczepienie dzieci na Oddziale Neonatologii) nie 
odnotowano w dokumentacji medycznej informacji wskazujących na możliwość 
wystąpienia niepożądanych odczynów poszczepiennych. 

(akta kontroli str. 156-157) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie  
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Nie zapewniono zidentyfikowania, ewidencjonowania i zgłaszania Prezesowi Urzędu 
lub podmiotowi odpowiedzialnemu przez osoby wykonujące zawody medyczne, 
które realizowały świadczenia zdrowotne w Szpitalu, dwóch zgłoszeń 
o niepożądanym działaniu leku, do czego osoby te były zobowiązane na podstawie 
art. 36d Prawa farmaceutycznego, w tym w jednym przypadku wystąpienie 
niepożądanego działania leków stanowiło podstawę przyjęcia do szpitala i zgodnie 
z art. 2 pkt 3d ww. ustawy powinno ono zostać zakwalifikowane jako ciężkie NDL.  

                                                                                            (akta kontroli str.165) 

W okresie objętym kontrolą w Szpitalu nie zapewniono rzetelnego identyfikowania 
i ewidencjonowania występowania u pacjentów niekorzystnych reakcji polekowych. 
W latach 2017-2019 nie stwierdzono ani jednego takiego przypadku, przy liczbie 
pacjentów przyjętych do szpitala wynoszącej odpowiednio: 21 631, 20 874 i 21 161. 
Zidentyfikowane w trakcie kontroli przypadki niekorzystnych działań leków nie 
zostały uznane jako zdarzenia mające charakter NDL, kwalifikujące się, do 
zgłoszenia Prezesowi URPL. Przyczyn takiego stanu należy upatrywać 
w niewdrożeniu odpowiednich rozwiązań organizacyjnych dotyczących 

                                                      
17 Dz. U. z 2020 r. poz. 514, ze zm. 
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identyfikowania i zgłaszania działań niepożądanych produktów leczniczych, jak 
również w niepodjęciu działań informacyjno-edukacyjnych kierowanych do 
szerokiego kręgu osób wykonujących zawody medyczne.  

III. 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 NDL oraz zgłaszania 
przypadków niepożądanego działania produktu leczniczego Prezesowi URPL 
lub podmiotowi odpowiedzialnemu. 

2. Zapewnienie skutecznego nadzoru nad identyfikowaniem i klasyfikowaniem 
niekorzystnych reakcji polekowych u pacjentów przez osoby wykonujące zawód 
medyczny. 

3. Poszerzenie działań informacyjno-edukacyjnych skierowanych do osób 
wykonujących zawody medyczne, obejmujących zagadnienia monitorowania 
i zgłaszania NDL. 

IV. 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 Warszawie. 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. 

Warszawa,  21  kwietnia 2020 r. 
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