System nadzoru nad lekami
w Centrum Medycznym LIM

Sejf z medykamentami
Każda placówka medyczna, bez względu na to, czy jest publiczna, czy
prywatna, powinna odpowiednio zarządzać przechowywaniem i wydawaniem
leków. Centrum Medyczne LIM opracowało własne procedury nadzoru
nad lekami, w oparciu o zalecenia Głównego Inspektora Farmaceutycznego
oraz Ministerstwa Zdrowia.
fot. Archiwum

W gabinetach zabiegowych i na sali operacyjnej leki są przechowywane w zamkniętych szafach. Jest ich tylko tyle, ile potrzeba do utrzymania ciągłości pracy, tj. nie
więcej niż jedno opakowanie. Natomiast
zapas leków znajduje się w strzeżonej szafie, w określonym miejscu przychodni.
– Dostęp do leków mają tylko osoby upoważnione przez kierownika przychodni ds. administracyjnych i pielęgniarstwa. Leki wydawane są
osobom upoważnionym, w miarę potrzeb,
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z miejsc przechowywania. Nie ma mowy o swobodnym dobieraniu zapasów leków przez lekarza wg jego uznania – mówi Lidia Spocińska,
dyrektor ds. jakości w Centrum Medycznym LIM
Warto bowiem przypomnieć, że nieprzestrzeganie zaleceń producenta leków może
sprawić, że farmaceutyk straci swoje właściwości. Dlatego wszystkie leki przechowywane są w oryginalnych opakowaniach,
w pomieszczeniach klimatyzowanych,
w których panuje stała temperatura. Leki,
które muszą być przechowywane w lodówkach, czyli np. szczepionki czy leki do od-
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czulania, są również pod stałą kontrolą.
W każdej lodówce znajduje się termometr,
a wyznaczona pielęgniarka codziennie kontroluje temperaturę. Lodówki poddawane
są kontroli technicznej co 6–12 mies. – Raz
zdarzyła się nam w nocy awaria lodówki. Natychmiast usunęliśmy znaczną ilość leków, które
były przechowywane w nieodpowiedniej temperaturze. Niezwłocznie zakupiliśmy lodówki
bezszronowe, które poddawane są regularnym
przeglądom – dodaje Lidia Spocińska.
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System nadzoru nad lekami został opracowany przez Dział Medyczny Centrum
Medycznego LIM na podstawie zaleceń
Głównego Inspektora Farmaceutycznego
oraz Ministerstwa Zdrowia. Określa on postępowanie, m.in. w takich obszarach, jak
zamówienia i dystrybucja leków, nadzór jakościowy i ilościowy, postępowanie w przypadku konieczności importowania farmaceutyków, sposób utylizacji leków przeterminowanych, system wydawania i ewidencjonowania leków. Ponadto system kontroluje zakup leków i wymaga skrupulatnego
prowadzenia dokumentacji. Ogranicza do-

stęp do leków osobom nieupoważnionym,
jak również powoduje konieczność stosowania odpowiednich zabezpieczeń (np.
sejfy, w których trzymane są klucze
do szaf z lekami). W monitorowaniu
funkcjonowania systemu nadzoru nad lekami pomagają wdrożone w Centrum
Medycznym LIM trzy systemy zarządzania: System Zarządzania Jakością
(ISO 9001), System Zarządzania BHP
(18001) oraz System Zarządzania Środowiskowego (ISO 14001).
ls

Centrum Medyczne LIM zostało założone w 1991 r.
przez grupę 16 lekarzy i pielęgniarek zakładowej
służby zdrowia Polskich Linii Lotniczych LOT.
Stało się pierwszą w kraju niepubliczną placówką
medyczną, oferującą usługi medyczne zarówno
klientom indywidualnym, jak i korporacyjnym.
Od 1999 r. Centrum Medyczne LIM objęło zasięgiem swoich usług teren całego kraju przez
zawiązanie Konsorcjum Centrów Medycznych,
zrzeszającego pierwotnie 30 firm medycznych.
Obecnie przychodnie Centrum Medycznego LIM
mieszczą się w Warszawie (3 lokalizacje), Wrocławiu (2 lokalizacje), Poznaniu i Krakowie. Obok
partnerów z Konsorcjum CM, Centrum Medyczne
LIM współpracuje z ponad 200 innymi placówkami na terenie kraju, a ponadto z 20 szpitalami
i 5 placówkami rehabilitacyjnymi. Spółka zatrudnia
ponad 600 lekarzy w całej Polsce. W 2001 r.
Centrum Medyczne LIM otrzymało certyfikat
jakości ISO 9001:2000, a w 2003 r. – Medal
Europejski. W 2005 r. pomyślnie zakończyło certyfikację w zakresie ochrony środowiska
(ISO 14001:2004) oraz BHP (OHSAS 18001:1999),
wdrażając w ten sposób model zintegrowanego
systemu zarządzania. Jest finalistą Polskiej Nagrody Jakości 2002, VIII edycji i nagrody Fair Play
w biznesie. Iwona Łaszcz, prezes Centrum Medycznego LIM, została także wyróżniona w konkursie
Przedsiębiorca Roku 2004 w kategorii usługi
(organizowanym przez firmę Ernst & Young).
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