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01 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?


Jednym z największych zagrożeń zdrowia publicznego jest pojawianie
i rozprzestrzenianie się opornych na antybiotyki szczepów bakterii
chorobotwórczych, co skutkuje brakiem możliwości skutecznej terapii zakażeń
przez nie wywoływanych. Są one przyczyną wysokiej śmiertelności i dużej
liczby powikłań.



W Polsce, z uwagi na brak danych źródłowych, liczbę wieloopornych zakażeń
szacuje się od ok. 300 tys. do ok. 500 tys. Roczne koszty bezpośrednie
ponoszone przez świadczeniodawców, w związku z przedłużeniem
hospitalizacji z powodu zakażeń, szacuje się na ok. 800 mln zł.



Jedną z istotnych przyczyn powstawania lekooporności jest nadużywanie
i niewłaściwe stosowanie antybiotyków.

02 Dlaczego podjęliśmy kontrolę?
 W 2017 r. średnia ważona konsumpcja środków przeciwbakteryjnych do stosowania
ogólnoustrojowego w UE/EOG w leczeniu otwartym (tj. poza szpitalami) wynosiła
21,8 DDD na 1000 mieszkańców dziennie i przyjmowała wartości od 10,1 w Holandii
do 33,6 na Cyprze. Zużycie tych środków w leczeniu otwartym w Polsce było powyżej
średniej europejskiej i wynosiło 27 DDD na 1000 mieszkańców dziennie.
 Natomiast średnie ważone spożycie środków przeciwbakteryjnych w sektorze szpitalnym
wynosiło 2,0 DDD na 1000 mieszkańców dziennie i przyjmowało wartości od 0,9
w Holandii do 3,1 na Malcie. Zużycie tych środków w leczeniu zamkniętym w Polsce
było poniżej średniej europejskiej i wynosiło 1,79 DDD na 1000 mieszkańców dziennie.
Dzienne zużycie środków przeciwbakteryjnych w Polsce w DDD na 1000 mieszkańców w poszczególnych
województwach w 2017 roku
Lecznictwo otwarte

Lecznictwo zamknięte

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych NIL. Dane podano dla grup J01A do J01X.
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Dlaczego podjęliśmy kontrolę?

Spożycie leków przeciwbakteryjnych
do stosowania ogólnoustrojowego
(grupa ATC J01) w krajach UE/EOG w 2017 r.,
wyrażone jako DDD na 1000 mieszkańców dziennie
Lecznictwo otwarte

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych: ECDC, Antimicrobial consumption - Annual
Epidemiological Report for 2017.
Brak danych dla leczenia otwartego dla: Czech, Grecji, Słowacji.
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Dlaczego podjęliśmy kontrolę?

Spożycie leków przeciwbakteryjnych
do stosowania ogólnoustrojowego
(grupa ATC J01) w krajach UE/EOG w 2017 r.,
wyrażone jako DDD na 1000 mieszkańców dziennie
Lecznictwo zamknięte

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych: ECDC, Antimicrobial consumption - Annual
Epidemiological Report for 2017.
Brak danych dla leczenia zamkniętego dla: Cypru, Grecji, Islandii, Niemiec, Rumunii.

05 Co kontrolowaliśmy?
Czy zapewniono bezpieczeństwo pacjentom przy stosowaniu terapii antybiotykowej?
A w szczególności:
 Czy działania Ministra Zdrowia w zakresie przygotowania i realizacji Narodowy
Program Ochrony Antybiotyków (NPOA) były prawidłowe?
 Czy Narodowy Instytut Leków (NIL) realizował zadania NPOA zgodnie z umową
podpisaną z Ministrem Zdrowia i czy celowo oraz gospodarnie wykorzystał środki
z budżetu państwa na jego realizację?
 Czy w szpitalu wdrożono „szpitalną politykę antybiotykową” zalecaną przez Ministra
Zdrowia i dokonano racjonalizacji stosowania antybiotyków?
 Czy prawidłowo monitorowano zjawisko antybiotykooporności i podejmowano
odpowiednie działania w związku z jego wynikami?
 Czy wdrożenie programu racjonalnej polityki antybiotykowej i programu kontroli
zakażeń szpitalnych przyczyniło się do zahamowania wzrostu lekooporności
drobnoustrojów?

06 Kogo kontrolowaliśmy?
 Ministerstwo Zdrowia
 Narodowy Instytut Leków
 16 podmiotów leczniczych udzielających świadczeń w rodzaju: POZ i leczenie
szpitalne na podstawie umów zawartych z NFZ , w tym:
‒ 10 podmiotów leczniczych, działających w formie SPZOZ,
utworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego (JST),
‒ 5 podmiotów leczniczych działających w formie spółek prawa handlowego,
utworzonych przez JST (100% kapitału JST),
‒ Szpital Kliniczny im. prof. W. Orłowskiego Centrum Medycznego Kształcenia
Podyplomowego w Warszawie, działający w formie SPZOZ utworzony
przez Warszawski Uniwersytet Medyczny w Warszawie.

07 Stwierdzony stan – podmioty lecznicze
 W ośmiu szpitalach (50%) Zespoły kontroli zakażeń szpitalnych (ZKZS)
funkcjonowały w składzie niespełniającym wymogów określonych w art. 15
ust. 1 ustawy o zwalczaniu zakażeń, gdyż nie zapewniono m.in. odpowiedniej
liczby pielęgniarek epidemiologicznych lub specjalisty do spraw mikrobiologii.
 W 10 szpitalach (62,5%) Komitet kontroli zakażeń szpitalnych (KKZS)
nie wywiązywał się z obowiązku określonego w art. 15 ust. 4 pkt 1 i 3 ustawy
o zwalczaniu zakażeń, tj. opracowywania i aktualizacji standardów
farmakoprofilaktyki i farmakoterapii zakażeń i chorób zakaźnych w szpitalu,
opracowywania planów i kierunków systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń
szpitalnych.
 W sześciu szpitalach (37,5%) jednostki powołane przez kierowników szpitali
m.in. w celu prowadzenia szkoleń nie realizowały tego obowiązku. Jednostki
te nie organizowały szkoleń dla lekarzy i personelu medycznego w zakresie
racjonalnej gospodarki lekami przeciwbakteryjnymi, co w ocenie NIK było
działaniem nierzetelnym.

08 Stwierdzony stan – podmioty lecznicze cd.
 W kontrolowanych jednostkach w 2017 r., w porównaniu do 2016 r. nastąpił
wzrost liczby pacjentów zakażonych lekoopornymi szczepami bakterii o 23,5%,
mimo że liczba hospitalizowanych pacjentów w tym okresie zmniejszyła się
0,11%. Odsetek pacjentów z zakażeniem bakteriami lekoopornymi zwiększył
się z 0,7% w 2016 r. do 1,9% w pierwszym półroczu 2019 r.
Biorąc jednak pod uwagę stwierdzone w kontrolowanych szpitalach
nieprawidłowości związane z rejestrowaniem i raportowaniem zakażeń
szpitalnych, dane te mogą być zaniżone.
 Zgodnie z informacją pozyskaną z NFZ w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy
o NIK, spośród 20 709 pacjentów hospitalizowanych w latach 2016–2018
. (I półrocze) z powodu zakażenia bakteriami lekoopornymi zmarło 3603
pacjentów, tj. 17,4%, podczas gdy w przypadku pacjentów pozostałych
wskaźnik ten wynosi 1,9%. Z porównania tych wskaźników wynika, że
prawdopodobieństwo zgonu pacjenta zakażonego w szpitalu bakterią
lekooporną jest 8-krotnie wyższe niż w przypadku pacjenta niezakażonego.
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Stwierdzony stan – odsetek pacjentów zmarłych z powodu

zakażenia bakteriami lekoopornymi w porównaniu do liczby pacjentów
zakażonych i hospitalizowanych w latach 2016–2018 (I półrocze)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych NFZ.
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Stwierdzony stan – koszty zużycia antybiotyków w 16 podmiotach
leczniczych w latach 2016–2018 (I półrocze)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych zgromadzonych w toku kontroli przeprowadzonej
w 16 podmiotach leczniczych.
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Stwierdzony stan – koszty zużycia antybiotyków

w skontrolowanych podmiotach leczniczych cd.

 Koszty zużycia antybiotyków w skontrolowanych szpitalach wzrosły
z 3 985,8 tys. zł w 2016 r. do 4 308,6 tys. zł w 2017 r., tj. o 8,1%.
 Koszty zużycia antybiotyków w badanych szpitalach stanowiły od 9,1%
w 2016 r. do 9,8% w 2017 r. kosztów poniesionych na leki i od 0,50% w 2016 r.
do 0,53% w 2017 r. kosztów ogółem.
 W dwóch szpitalach (12,5%) w ogóle nie wprowadzono procedury wydawania
przez apteki produktów leczniczych lub wyrobów medycznych na oddziały
oraz dla pacjenta, a w 11 szpitalach (68,8%) wprowadzona procedura była
niezgodna z art. 86 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, tj. procedury
dotyczyły wydawania leków tylko na oddziały.

12

Stwierdzony stan – średni koszt leczenia pacjentów z zakażeniem

bakterią lekooporną, sfinansowany przez NFZ, w porównaniu do kosztu
leczenia pacjenta niezakażonego w okresie objętym kontrolą (w tys. zł)

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie danych NFZ
pozyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK.

13 Stwierdzony stan – wdrażanie szpitalnej polityki antybiotykowej
 W siedmiu szpitalach (43,8%) nie przeprowadzono analiz związanych
z wdrażaniem szpitalnej polityki antybiotykowej i racjonalizacji stosowania
antybiotyków. Ich prowadzenie miało na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się
szczepów wieloopornych, a tym samym zapobiegania możliwości przekazywania
cech wielooporności szczepom dotychczas wrażliwym, co w efekcie miało służyć
prowadzeniu antybiotykoterapii celowanej i ograniczać zużycie antybiotyków.
 Korzystając z uprawnień określonych w art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK,
zostało skierowane zapytanie do 800 szpitali w Polsce (ok. 70%), z których 633
udzieliły informacji zgodnie z przygotowanym kwestionariuszem w wersji
elektronicznej. Z danych udostępnionych NIK wynika, że spośród 633 szpitali,
w 71 szpitalach nie wdrożono Szpitalnej Polityki Antybiotykowej (11,22%),
zaś w 185 wprowadzono ją w niepełnym zakresie (29,23%).

14 Stwierdzony stan – wykorzystanie diagnostyki laboratoryjnej
 Średnia liczba badań mikrobiologicznych, mających na celu wczesne wykrycie
zakażenia oraz ustalenie grup antybiotyków możliwych do wykorzystania,
w przeliczeniu na 1 łóżko szpitalne w danym roku, była ok. dwukrotnie niższa
niż w krajach UE i wyniosła: 22,4 w 2016 r., 24,5 w 2017 r. i 13 w 2018 r.
(I półrocze). Dane te wskazują na niedostateczne wykorzystanie diagnostyki
mikrobiologicznej w szpitalach.
 Również w podstawowej opiece zdrowotnej w ograniczonym zakresie
wykorzystywano badania mikrobiologiczne, bowiem spośród 2143 wpisów
w dokumentacji medycznej dotyczącej 749 pacjentów tylko w 1,5%
przypadkach (33) lekarz zlecił wykonanie badania mikrobiologicznego.
W 664 przypadkach (31,5%) pacjent zgłosił się ponownie do lekarza POZ;
a w 269 przypadkach (40%) lekarz POZ przepisał nowy antybiotyk.
 Należy podkreślić, że najczęściej występującymi schorzeniami, z powodu
których lekarze POZ przepisywali antybiotyki było ostre zakażenie górnych dróg
oddechowych o umiejscowieniu mnogim lub nieokreślonym, ostre zapalenie
oskrzeli i ostre zapalenie gardła, tj. choroby często o podłożu wirusowym.
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Stwierdzony stan – nieprawidłowości dotyczące organizacji

systemu zwalczania zakażeń oraz przeciwdziałania powstawaniu
lekooporności
Podczas kontroli Ministra Zdrowia oraz Narodowego Instytutu Leków, jednostki
podległej Ministrowi i odpowiedzialnej za realizację Narodowego Programu
Ochrony Antybiotyków, stwierdzono w szczególności:

 Minister Zdrowia nie podjął działań na rzecz zapewnienia finansowych
i organizacyjnych warunków dla utworzenia i funkcjonowania systemu
monitorowania zużycia antybiotyków, mimo że Rząd RP, w stanowisku
przyjętym przez Komitet Europejski Rady Ministrów w dniu 3 marca 2006 r.
w sprawie Raportu Komisji Europejskiej z realizacji postanowień Rekomendacji
Rady Unii Europejskiej 2002/77/EC w sprawie racjonalnego stosowania
antybiotyków, uznał za niezbędne kontynuowanie działań podjętych w celu
m.in. wzmacniania w Polsce, w ramach służb państwowych, systemu
monitorowania lekooporności oraz zużycia antybiotyków. W konsekwencji dane
dotyczące zużycia antybiotyków w Polsce są fragmentaryczne.
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Stwierdzony stan – nieprawidłowości dotyczące organizacji
systemu zwalczania zakażeń oraz przeciwdziałania powstawaniu
lekooporności cd.

 Organy odpowiedzialne za politykę zdrowotną państwa dysponują informacjami
o zużyciu antybiotyków podlegających refundacji. Nie zbiera się również informacji
o zużyciu tych leków w lecznictwie zamkniętym.
 Minister Zdrowia nie wyznaczył także podmiotu pełniącego rolę krajowego centrum
kontroli zakażeń, lekooporności i konsumpcji antybiotyków, do czego Rząd RP
zobowiązał się w 2006 r. wobec UE.
 Minister Zdrowia nie wykonał dyspozycji zawartej w art. 9 ust. 5 ustawy o zwalczaniu
zakażeń, tj. nie ogłosił w drodze obwieszczenia wykazu podmiotów, które
przeprowadzają weryfikację wyników badań laboratoryjnych dla celów nadzoru
epidemiologicznego.
 Minister Zdrowia nie wykonał delegacji ustawowych zawartych w art. 27 ust. 9
i art. 29 ust. 7 ustawy o zwalczaniu zakażeń oraz nie dokonał nowelizacji
rozporządzenia z dnia 23 grudnia 2011 r. w sprawie listy czynników alarmowych,
rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej
sytuacji epidemiologicznej szpitala.
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Stwierdzony stan – nieprawidłowości związane z realizacją
Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków
w latach 2016–2018 (I półrocze)

 W NPOA cel główny i cele szczegółowe zostały określone w sposób ogólny, mało
precyzyjny i trudny do zmierzenia. Nie określono także w sposób jednoznaczny
i mierzalny 9 z 12 wskaźników oczekiwanych efektów Programu. Poza odsetkiem
ośrodków, w których wprowadzono Szpitalną Politykę Antybiotykową, wzrostem
wskaźnika potwierdzeń przez laboratorium referencyjne prawidłowości identyfikacji
w laboratoriach szpitalnych i wzrostem liczby badań w KOROUN, nie wyznaczono
innych mierzalnych wskaźników stopnia realizacji celów.
 Minister Zdrowia nie dysponował analizami potwierdzającymi skuteczność działań
podejmowanych, w ramach realizacji NPOA, w latach 2016–2018.
 Minister Zdrowia nie dokonał rzetelnej oceny efektów osiągniętych w wyniku
realizacji NPOA w latach 2011–2015, chociaż przepisy art. 11 ust. 1 pkt 3 ustawy
o świadczeniach zdrowotnych zobowiązywały Ministra nie tylko do opracowania
i finansowania, ale też do oceny efektów programów polityki zdrowotnej.
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Stwierdzony stan – nieprawidłowości związane z realizacją

Narodowego Programu Ochrony Antybiotyków w latach 2016–2018
(I półrocze) stwierdzone w Narodowym Instytucie Leków

 Nieokreślenie w umowach o pracę zawartych z pracownikami NIL warunków
przyznawania wynagradzania za realizację zadań Programu o charakterze
nielabolatoryjnym.
 Niewyodrębnienie w rejestrach badań, wykonywanych w ramach NPOA,
co usprawniłby weryfikację liczby przeprowadzonych badań i dokonywanie ich
rozliczeń.
 Nieustalenie odsetka ośrodków, w których wprowadzono Szpitalną Politykę
Antybiotykową (dalej „SPA”) w stosunku do ogółu ośrodków, co pozwoliłoby
na wyliczenie założonej wartości wskaźnika skuteczności 60%, w 2020 r.

19 Ocena ogólna

Minister Zdrowia i kierownicy skontrolowanych podmiotów leczniczych
nie stworzyli warunków zapewniających pacjentom bezpieczeństwo przy
stosowaniu terapii antybiotykowej.
Minister Zdrowia nie wyznaczył jednostki pełniącej rolę krajowego centrum
kontroli zakażeń, lekooporności i konsumpcji antybiotyków, do czego Rząd
RP zobowiązał się wobec UE w 2006 r.
Minister Zdrowia nie doprowadził do utworzenia i funkcjonowania systemu
monitorowania zużycia antybiotyków. W rezultacie dane dotyczące
sprzedaży antybiotyków w Polsce, od 2012 r., przekazywane były przez
podmiot prywatny, z którym w sposób formalny nie zostały uregulowane
zasady współpracy.

20 Ocena ogólna
Minister Zdrowia nie dysponował analizami potwierdzającymi skuteczność
działań podejmowanych, w latach 2011–2018, w ramach Narodowego
Programu Ochrony Antybiotyków, a skuteczność realizacji tego Programu
obniżały nieprawidłowości polegające m.in. na nieokreśleniu dla celu
głównego i celów szczegółowych mierników, a także wskaźników
docelowych istotnych dla oceny efektów jego realizacji.
Minister Zdrowia w umowach na realizację NPOA, nie zobowiązał NIL do
prowadzenia odrębnej rejestracji badań wykonanych w ramach NPOA,
dotyczących oporności u wybranych gatunków bakterii chorobotwórczych,
pomimo że wydatki na wykonanie tych badań stanowiły w latach
2016–2017 odpowiednio 55% i 60% ogółu wydatków na realizację tego
Programu, a w 2018 r. 72% zaplanowanych wydatków na NPOA.

21 Ocena ogólna
Narodowy Instytut Leków (NIL) zrealizował główne zadania NPOA zgodnie
z umowami zawartymi z Ministrem Zdrowia na łączną kwotę 4 686,1 tys. zł
(79,6% kwoty zaplanowanej). Jednakże w badanej działalności NIK
stwierdziła nieprawidłowości, które dotyczyły:
– nieokreślenia w umowach o pracę zawartych z pracownikami NIL
warunków przyznawania wynagradzania za realizację zadań Programu
o charakterze nielabolatoryjnym;
– niewyodrębnienia w rejestrach badań, wykonywanych w ramach NPOA,
co usprawniłby weryfikację liczby przeprowadzonych badań i
dokonywanie ich rozliczeń, nieustalenia odsetka ośrodków, w których
wprowadzono Szpitalną Politykę Antybiotykową (dalej „SPA”) w stosunku
do ogółu ośrodków, co pozwoliłoby na wyliczenie założonej wartości
wskaźnika skuteczności 60%, w 2020 r.

22 Ocena ogólna
W dwóch szpitalach (18,8%), w ogóle nie wprowadzono szpitalnej polityki
antybiotykowej, zaś w siedmiu szpitalach (43,8%) nie wprowadzono
procedur określających sposób gromadzenia danych z oddziałów
szpitalnych, apteki, laboratorium mikrobiologicznego i meldunków
epidemiologicznych, pozwalających na monitorowanie zużycia
antybiotyków.
W pozostałych szpitalach prowadzenie skutecznej polityki w tym obszarze
utrudniały stwierdzone nieprawidłowości dotyczące w szczególności
niedostosowania składu Zespołu i Komitetu Kontroli Zakażeń do wymogów
określonych w ustawie o zwalczaniu zakażeń oraz nierealizowania części
zadań. Przykładowo, w ponad 60% szpitali nie opracowano standardów
farmakoterapii i farmakoprofilaktyki, co było niezgodne z art. 15 ust. 4 pkt 3
ustawy o zwalczaniu zakażeń.

23 Ocena ogólna
W ośmiu szpitalach (50%) powołane zespoły i komitety do prowadzenia
polityki antybiotykowej nie realizowały zadań zgodnie z zarządzeniem
dyrektora szpitala. Zdaniem NIK, nieprzestrzeganie postanowień zawartych
w zarządzeniach określających zadania powołanych jednostek i zasad ich
funkcjonowania świadczą o niewystarczającym nadzorze nad ich
funkcjonowaniem.
W konsekwencji nie zahamowano wzrostu lekooporności drobnoustrojów
i ograniczenia zużycia antybiotyków. Wskazuje na to m.in. wzrost w 2017 r.
(w porównaniu do roku 2016) liczby pacjentów zakażonych bakteriami
lekoopornymi o 23,5%, przy jednoczesnym zmniejszeniu liczby
hospitalizowanych pacjentów o 0,11%. Prawdopodobieństwo zgonu
pacjenta zakażonego bakteriami lekoopornymi było ośmiokrotnie wyższe,
niż w przypadku pacjenta niezakażonego.

24 Ocena ogólna

Roczne Sprawozdania o działalności szpitala ogólnego MZ-29 za
2016 r. i 2017 r., sporządzone przez trzy szpitale (18,8%), zawierały
nierzetelne dane o liczbie leczonych i zmarłych z powodu zakażeń
szpitalnych, a sprawozdania sześciu szpitali (37,5%) nie zawierały
danych o liczbie zmarłych z powodu zakażeń.
W ocenie NIK, dane dotyczące liczby leczonych i zmarłych z powodu
zakażenia szpitalnego są niepełne.

25 Wnioski – Minister Zdrowia
Ustalenia kontroli wskazują na konieczność wprowadzenia systemowych rozwiązań
ukierunkowanych na poprawę sytuacji epidemiologicznej, zwłaszcza ograniczenia
zakażeń lekoopornymi szczepami bakterii.
Najwyższa Izba Kontroli wnosiła o:
 Utworzenie systemów monitorowania antybiotykooporności i zużycia leków
przeciwbakteryjnych, do czego zobowiązał się Rząd RP.
 Wyznaczenie krajowego centrum kontroli zakażeń, lekooporności i konsumpcji
antybiotyków.
 Wprowadzenie Szpitalnej Polityki Antybiotykowej jako obowiązującego
standardu w placówkach ochrony zdrowia. Szpitalna Polityka Antybiotykowa,
wzór receptariusza szpitalnego oraz obowiązek powołania zespołu ds.
antybiotykoterapii, powinny zostać uregulowane w akcie prawa powszechnie
obowiązującego.

26 Wnioski – Minister Zdrowia cd.
 Wykonanie przez Ministra Zdrowia delegacji ustawowej zawartej w art. 9 ust. 5
ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
zobowiązującej do ogłoszenia, w drodze obwieszczenia, wykazu podmiotów,
które przeprowadzają weryfikację wyników badań laboratoryjnych dla celów
nadzoru epidemiologicznego oraz ich właściwość w zakresie weryfikacji
wyników badań laboratoryjnych. Zgodnie z art. 9 ust. 1 i 2 tej ustawy,
weryfikację wyników badań laboratoryjnych wymagających potwierdzenia
prawidłowości rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub identyfikacji
biologicznych czynników chorobotwórczych dla celów nadzoru
epidemiologicznego przeprowadzają: 1) wskazane przez ministra właściwego
do spraw zdrowia podległe mu jednostki; 2) ośrodki referencyjne lub instytuty
badawcze na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw
zdrowia.

27 Wnioski – Minister Zdrowia cd.
 Wykonanie przez Ministra Zdrowia delegacji ustawowej zawartej w art. 27 ust.
9 ww. ustawy, zobowiązującej do określenia w drodze rozporządzenia:
– zakażeń i chorób zakaźnych, w przypadku których podejrzenia lub
rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z ich powodu
dokonywane są zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1;
– sposobu dokonywania zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia,
choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej,
o których mowa w ust. 1, oraz właściwych państwowych inspektorów
sanitarnych, którym są przekazywane te zgłoszenia;
– wzorów formularzy zgłoszeń podejrzenia lub rozpoznania zakażenia,
choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej.

28 Wnioski – Minister Zdrowia cd.
 Wykonanie przez Ministra Zdrowia delegacji ustawowej zawartej w art. 29 ust.
7 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi,
zobowiązującej do określenia w drodze rozporządzenia:
‒ biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi
zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, oraz przesłanki dokonywania zgłoszeń;
‒ sposobu dokonywania zgłoszeń dodatnich wyników badania w kierunku
biologicznych czynników chorobotwórczych oraz właściwych państwowych
inspektorów sanitarnych, którym są przekazywane te zgłoszenia;
‒ wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badania w kierunku
biologicznych czynników chorobotwórczych.

29 Wnioski – Minister Zdrowia cd.
 Nowelizacja rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2011 r.
w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych
i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej
szpitala polegającą na uaktualnieniu listy czynników alarmowych zawartych
w załączniku nr 1 do tego rozporządzenia.
 Ponadto, w związku z rozprzestrzenianiem się lekoopornych patogenów
alarmowych, w tym bakterii Klebsiella pneumoniae NDM-1, Najwyższa Izba
Kontroli wnosi o wydanie rozporządzeń na podstawie upoważnień ustawowych
zawartych:
‒ w art. 3 ust. 4 ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób
zakaźnych u ludzi, w którym zostaną określone szczegółowe metody
zapobiegania szerzenia się czynników alarmowych, w tym bakterii Klebsiella
pneumoniae NDM-1;
‒ w art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej,
w którym zostaną określone standardy organizacyjne zwalczania zakażeń
szpitalnych.

30 Wnioski – Minister Zdrowia cd.
W ocenie NIK zasadne jest również stworzenie mechanizmów finansowych
pozwalających na szersze zastosowanie badań mikrobiologicznych w diagnostyce
zakażeń wywołanych patogenami, a ponadto zapewnienie finansowych
i organizacyjnych warunków dla utworzenia i funkcjonowania systemu
monitorowania obrotu i zużycia antybiotyków w Polsce.
 Utworzenie systemu monitorowania lekooporności w kraju.
 Rozważenie utworzenia jednostki pełniącej rolę krajowego centrum kontroli
zakażeń, lekooporności i konsumpcji antybiotyków.
 Przeprowadzenie weryfikacji stopnia zaawansowania i prawidłowości realizacji
zamierzonych celów NPOA.
 Podjęcie działań w celu ujednolicenia zastosowania w NPOA i umowach
z realizatorem Programu terminów takich jak leki przeciwbakteryjne,
przeciwdrobnoustrojowe, antybiotyki.

31 Wnioski – Minister Zdrowia cd.
 Udoskonalenie metodologii realizacji NPOA w zakresie wskaźników
realizowanych celów programu.
 Opracowanie metodologii i wskaźników niezbędnych do określenia potrzeb
kadrowych lekarzy specjalistów, w skali kraju i regionów,.
 Wykonanie dyspozycji zawartej w art. 9 ust. 5 ustawy o zwalczaniu zakażeń
i wskazanie podmiotów, które przeprowadzają weryfikację wyników badań
laboratoryjnych dla celów nadzoru epidemiologicznego oraz opublikowanie
ich wykazu.
 Rozważenie modyfikacji NPOA pod kątem wyłączenia wykonywania badań
weryfikujących wyniki badań laboratoryjnych dla celów nadzoru
epidemiologicznego i zapewnienie ich finansowania ze środków budżetu
państwa spoza programu.
 Zobowiązanie realizatora NPOA do prowadzenia odrębnej rejestracji badań
laboratoryjnych wykonanych w ramach NPOA.

Wnioski – dyrektor Narodowego Instytutu Leków

32 oraz dyrektorzy szpitali

Do dyrektora Narodowego Instytutu Leków wnioskowano o uregulowanie przez
Instytut zasad przyznawania pracownikom dodatku do wynagrodzenia za udział
w realizacji projektów i zadań badawczych.
Do dyrektorów szpitali wnioskowano m.in. o:


Opracowanie standardów farmakoterapii i farmakoprofilaktyki, o których
mowa w art. 15 ust. 4 pkt 3 ustawy o zwalczaniu zakażeń.



Wprowadzenie procedury wydawania leków z Działu Farmacji dla pacjenta,
stosownie do zapisów art. 86 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne.



Zapewnienie składu ZKZS zgodnego z art. 15 ust. 1 pkt 1-3 ustawy
o zwalczaniu zakażeń.



Zapewnienie udziału na posiedzeniach ZKZS oraz KKZS wszystkich osób
wchodzących w ich skład, a także rzetelne dokumentowanie przebiegu tych
posiedzeń.



Prowadzenie indywidualnych kart rejestracji zakażeń zgodnie z § 3 ust. 2
rozporządzenia w sprawie rejestrów zakażeń szpitalnych.

33 Wnioski – dyrektorzy szpitali cd.
 Wyegzekwowanie od Zespołu ds. Antybiotykoterapii opracowania zaleceń
zmierzających do racjonalizacji stosowania antybiotyków, a także
przeprowadzania kontroli zasadności ich stosowania.
 Opracowanie Receptariusza szpitalnego lub innego dokumentu wewnętrznego
zawierającego szpitalną listę leków i zasady ich stosowania.
 Opracowanie i wdrożenie w szpitalu procedur pozwalających na zbieranie
i analizowanie danych z oddziałów szpitalnych dotyczących zużycia
antybiotyków oraz kosztów leczenia.
 Zapewnienie przeszkolenia lekarzy w zakresie racjonalnej antybiotykoterapii.
 Opracowanie i wdrożenie procedury monitorowania działań niepożądanych
leków.
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