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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł 
kontroli 

P/17/057 – Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Bydgoszczy 

Kontrolerzy 1. Andrzej Przybylski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 

kontroli nr LBY/63/2017 z 12 maja 2017 r. 

2. Tadeusz Lewandowski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli 

nr LBY/109/2017 z 28 lipca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2, 249) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szpital Specjalistyczny im. dra Władysława Biegańskiego w Grudziądzu,  

ul. Rydygiera 15/171 

Kierownik 
jednostki 

kontrolowanej 

Marek Nowak – Dyrektor Szpitala2 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 
Działalność Szpitala w kontrolowanym okresie4 NIK ocenia pozytywnie. Szpital – 

pomimo niepodpisania z NFZ umów na udzielanie świadczeń z zakresu 

„diabetologia-hospitalizacja” – posiadał sprzęt wymagany rozporządzeniem Ministra 

Zdrowia z 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 

leczenia szpitalnego5. Na oddziale Szpitala, gdzie leczono w kontrolowanym okresie 

największą liczbę pacjentów chorych na cukrzycę typu 2, zapewniono właściwy 

zespół lekarzy i pielęgniarek.  

W badanym okresie, w związku z cukrzycą typu 2 jako chorobą zasadniczą, 

leczonych było w Szpitalu 338 pacjentów. Celem hospitalizacji była najczęściej 

modyfikacja sposobu leczenia lub przeciwdziałanie ostrym powikłaniom cukrzycy. 

Średni czas pobytu pacjentów z związku z leczeniem tej choroby wynosił 10 dni.  

Analiza dokumentacji medycznej 30 pacjentów wykazała, że badano u nich 

odpowiednie wskaźniki, paramenty, jak również stosowano zalecenia Polskiego 

Towarzystwa Diabetologicznego6. Nie stwierdzono przypadku opuszczenia Szpitala 

przez pacjenta z podwyższonym poziomem glukozy lub ciśnienia tętniczego.  

Wartość świadczeń wypłaconych Szpitalowi przez NFZ w latach 2015-2017 (do 

19 czerwca) z tytułu leczenia cukrzycy typu 2 wyniosła łącznie 750,6 tys. zł.   

                                                      
1 Dalej: „Szpital”. 
2 Dalej: „Dyrektor”. Od 25 lutego do 16 maja 2016 r. Dyrektorem był Piotr Jaskulski.  
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
4 Tj. w latach 2015 – 2017 (do 29 czerwca).  
5 Dz. U. z 2016 r. poz. 694, ze zm., dalej: „rozporządzenie MZ z 22 listopada 2013 r.” 
6 Dalej „zalecenia PTD” (np. Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2016 - Stanowisko PTD). 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Warunki udzielania świadczeń 

1.1. Spełnienie wymagań w zakresie doboru personelu i wyposażenia 

Szpital w kontrolowanym okresie nie miał podpisanej z NFZ umowy na realizację 

świadczeń w zakresie „diabetologia-hospitalizacja”. Jednakże w tym okresie 

obowiązywały umowy na realizację świadczeń w zakresie „endokrynologia-

hospitalizacja” oraz „choroby wewnętrzne-hospitalizacja”. Zgodnie z zakresem tych 

umów wykonywane były także świadczenia związane z leczeniem cukrzycy typu 2. 

W większości przypadków pacjenci ze wstępnym rozpoznaniem cukrzycy typu 2 

kierowani byli do Oddziału Endokrynologicznego i Terapii Izotopowej7 ze 

Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (tryb nagły). Leczenie cukrzycy typu 2 jako tzw. 

choroby zasadniczej8 odbywało się na dwóch oddziałach: na oddziale OEND  

i w mniejszym stopniu na Oddziale Chorób Wewnętrznych9. 

Oddziały OEND i OWG wyposażone były we wszystkie urządzenia wymagane 

rozporządzeniem MZ z 22 listopada 2013 r. do leczenia cukrzycy10. W szpitalu 

dostępne były11 aparat USG z opcją kolorowego Dopplera, holter ciśnieniowy 

(ABPM), holter EKG oraz aparat EKG 12-odprowadzeniowy.  

W oddziale OEND zatrudniony był jeden lekarz specjalista diabetolog12; oddział 

OWG nie zatrudniał specjalisty diabetologa. Oddział OEND zatrudniał jedną osobę 

planującą dietę, a oddział OWG korzystał z dietetyka szpitalnego. Oba oddziały 

zatrudniały pielęgniarki z doświadczeniem w diabetologii13. Na obu oddziałach nie 

był zatrudniony psycholog; dostępny był psycholog w Szpitalu.  

(dowód: akta kontroli str. 99-100, 101-106, 185) 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że brak oddziału diabetologicznego spowodowany był w 

latach poprzednich niedostatkiem kadry medycznej z wymaganą specjalizacją. 

Utworzenie takiego oddziału związane byłoby z poniesieniem wysokich kosztów, 

m.in. zakupu dodatkowej aparatury medycznej. Dodał, że posiadając od wielu lat 

oddziały OEND i OWG, zapewniano pełną opiekę specjalistyczną pacjentom 

z cukrzycą typu 2.  

 (dowód: akta kontroli str. 98) 

1.2. Średni czas oczekiwania na udzielenie świadczeń zdrowotnych 

i hospitalizację 

W okresie objętym kontrolą pacjenci chorzy na cukrzycę typu 2 w przypadkach 

pilnych byli przyjmowani na oddział OEND i OWG na bieżąco, za wyjątkiem jednego 

przypadku ujętego w księdze oczekujących w IV kw. 2015 r., gdy pacjent został 

                                                      
7 Dalej zwany „oddziałem OEND”. 
8 Dotyczy dominującej jednostki chorobowej u pacjenta. 
9 Dalej zwany „oddziałem OWG". 
10 Oddział OEND posiadał 3 kardiomonitory i 4 dożylne pompy infuzyjne; oddział OWG posiadał 12 dożylnych pomp 

infuzyjnych i 8 kardiomonitorów. 
11 W tzw. lokalizacji - zgodnie z § 2 pkt. 7 rozporządzenia MZ z 22 listopada 2013 r. lokalizacja to budynek lub zespół 

budynków oznaczonych tym samym adresem albo oznaczonych innymi adresami, ale położonych obok siebie i tworzących 
funkcjonalną całość, w których zlokalizowane jest miejsce udzielania świadczeń.  

12 Oddział OEND dysponował 3 etatami specjalistów od chorób wewnętrznych. Tym samym spełnione były zalecenia PTD. 
13 Oddział OEND: 7 pielęgniarek, w tym 3 pielęgniarki edukatorki i 2 specjalistki; OWG – 8 pielęgniarek z doświadczeniem 
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przyjęty na oddział OEND po 6 dniach14. Jak wyjaśnił Dyrektor, pacjent nie wyraził 

zgody na hospitalizację w pierwotnie proponowanym terminie. W przypadku chorych 

na cukrzycę typu 2 w stanie stabilnym badanie księgi oczekujących15 na 

hospitalizację na oddziały OEND i OWG wykazało 6 chorych oczekujących na 

przyjęcie w kontrolowanym okresie (czterech na 31 grudnia 2015 r., czterech na 

31 marca 2016 r. i jeden na 30 czerwca 2016 r.16). Średni czas oczekiwania na 

koniec kwartału wynosił: w I kw. 2015 r. - 77 dni, w I kw. 2016 r. - 156 dni i w II kw. 

2016 r. - 195 dni. Natomiast dla pozostałych pacjentów średni czas oczekiwania17 

na przyjęcie na oddział OEND wynosił od 5 do 62 dni (dla przypadków pilnych) oraz 

od 106 do 194 dni (dla przypadków stabilnych) oraz na oddział OWG od 7 do 23 dni 

(dla przypadków pilnych) i od 32 do 68 dni (dla przypadków stabilnych). 

(dowód: akta kontroli str. 250-260) 

Dyrektor wyjaśnił, że ww. 6 osób z list oczekujących stanowiło sytuacje 

jednostkowe. Nie byli to pacjenci pierwszorazowi, lecz z wieloletnim rozpoznaniem 

cukrzycy, będący w większości pod opieką poradni diabetologicznej, jednakże w 

tych przypadkach zaistniała konieczność ich hospitalizacji, np. w celu wyrównania 

nieprawidłowego poziomu glikemii oraz zastosowania edukacji zdrowotnej. 

Dyrektor podał ponadto, że Szpital prowadzi listę osób oczekujących w celu 

rejestracji hospitalizacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym również 

chorych na cukrzycę. Rejestracja tych osób odbywa się zgodnie z postanowieniami 

art. 20 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych 

finansowanych ze środków publicznych18. Odnosząc się do obowiązku 

wynikającego z art. 23a ww. ustawy, Dyrektor poinformował, że Szpital umożliwia 

pacjentom (jeżeli zaistnieje taka potrzeba) umawianie się drogą elektroniczną na 

wizytę w Szpitalu, monitorowanie statusu na liście osób oczekujących na udzielenie 

świadczenia oraz powiadamia pacjenta o wyznaczeniu terminu przyjęcia. 

(dowód: akta kontroli str. 261-264) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 

2. Koszty leczenia pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 

2.1 Z danych informatycznego systemu „Eskulap” wynikało, że liczba pacjentów 

leczonych w związku z cukrzycą typu 2 (dotyczy przypadków cukrzycy typu 2 jako 

choroby zasadniczej) w  latach 2015-2017 (do 19 czerwca) wynosiła: 

- na oddziale OEND: 139; 125; 29, 

- na oddziale OWG: 24; 17; 5. 

(dowód: akta kontroli str. 188) 

                                                      
14 Data wpisu do kolejki 29 grudzień 2015 r., przyjęty 4 stycznia 2016 r. 
15 Rejestr elektroniczny prowadzony w systemie informatycznym Szpitala „Esculap” 
16 trzech pacjentów ze względu na czas oczekiwania było ujętych na koniec dwóch kwartałów 
17 Wykazany na koniec kwartałów badanego okresu, od I kw. 2015 do końca II kw. 2017 r.  
18 Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, ze zm. 
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Liczba pacjentów, u których zdiagnozowano cukrzycę po raz pierwszy, w  latach 

2015-2017 (do 19 czerwca)  wynosiła: 

- na oddziale OEND: 31; 22; 5, 

- na oddziale OWG: 10; 2; 1. 

 (dowód: akta kontroli str. 188) 

Powyższe dane nie odzwierciedlają sytuacji, w których cukrzyca występowała 

w badanym okresie jako tzw. choroba współistniejąca. Tym samym procedury 

leczenia cukrzycy typu 2 musiały odnosić się do znacznej liczby pacjentów, 

u których stwierdzono występowanie innych chorób (w wielu przypadkach będących 

lub mogących być powikłaniami cukrzycy19). 

Liczba pacjentów Szpitala, u których stwierdzono cukrzycę typu 2 jako chorobę 

współistniejącą, wyniosła: 

- w 2015 r. - 1 730; 

- w 2016 r. - 1 639; 

- w 2017 r. (do 19 czerwca) - 884. 

(dowód: akta kontroli str. 243) 

2.2. Na podstawie badania dokumentacji medycznej 30 pacjentów przebywających 

na oddziale OEND w okresie 2015-2017 (I półrocze) ustalono, że we wszystkich 

przypadkach, zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, 

przeprowadzano pomiar: parametrów gospodarki lipidowej, ciśnienia tętniczego, 

wskaźnika BMI, glukozy na czczo oraz hemoglobiny glikowanej (HbA1c).  

Średni czas pobytu na oddziale wyniósł 10 dni (maksymalnie 24 dni, minimalnie 4 

dni; liczba pacjentów przebywających powyżej 10 dni wyniosła 12).  

Głównymi przyczynami pobytu w Szpitalu była konieczność modyfikacji schematu 

terapii chorych, u których nie było możliwości zastosowania leczenia w warunkach 

ambulatoryjnych (43,3% przypadków) oraz wystąpienie ostrych powikłań cukrzycy 

(37,6% przypadków). Średni wiek pacjenta wynosił 60 lat (najstarszy pacjent – 83 

lata, najmłodszy – 35 lat, liczba pacjentów powyżej 60 lat – 16). 

W zakresie osiągnięcia, przez badanych 30 pacjentów, parametrów wyrównania 

metabolicznego określonych w zaleceniach PTD ustalono, że: 

- we wszystkich przypadkach nastąpiło obniżenie poziomu glukozy poniżej 

wartości granicznej ([mg/%]< 140 - ostatni wynik badania); 

- liczba osób, u których odnotowano przy przyjęciu na oddział przekroczone 

parametry gospodarki lipidowej, wyniosła 14 - u jednej osoby wyrównano te 

parametry; 

- liczba osób, u których odnotowano przekroczenie granicznych parametrów 

ciśnienia tętniczego, wyniosła siedem - u wszystkich tych pacjentów parametry 

te wyrównano; 

- liczba osób, u których był przekroczony wskaźnik BMI, wyniosła 19; u żadnej 

z tych osób nie wyrównano tego wskaźnika; 

- liczba osób, u których odnotowano przekroczenie poziomu hemoglobiny 

glikowanej, wyniosła 20; u żadnej z tych osób nie wyrównano tego wskaźnika. 

                                                      
19 Podanie szczegółowych danych o innych chorobach, w ilu przypadkach są powikłaniami cukrzycy, a w ilu przypadkach 

stanowią odrębną jednostkę chorobową nie jest możliwe.  
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(dowód: akta kontroli str. 116-176) 

Ewa Smolarek-Bukowska - Ordynator OEND wyjaśniła, że parametr hemoglobina 

glikowana (HbA1c) jest parametrem oceniającym retrospektywnie wyrównanie 

glikemii w ciągu 3 miesięcy i oznaczany jest jeden raz podczas hospitalizacji. 

Uzasadnione jest powtarzanie oznaczenia po upływie 3 miesięcy (średni pobyt 

w szpitalu wynosi 10 dni). Wskaźnik BMI oznaczany jest jeden raz przy przyjęciu na 

Oddział. Biorąc pod uwagę zalecaną redukcję masy ciała 1 kg na 1 tydzień, ocena 

ponowna tego parametru podczas pobytu w Szpitalu byłaby niezasadna. Ocena 

gospodarki lipidowej – wg standardów – zaleca się kontrolować poziom cholesterolu  

i trójglicerydów po upływie 3 miesięcy od włączenia lub modyfikacji trybu życia  

i leczenia. Ponowne badanie lipidogramu podczas jednej hospitalizacji wykonuje się 

przy bardzo wysokich poziomach lipidów wyjściowych, przy cukrzycy świeżo 

rozpoznanej oraz przy podejrzeniu, że pacjent nie przyjmował zalecanych leków. 

W warunkach szpitalnych ww. parametry są podstawą do rozpoznania stanu 

zdrowia, edukacji co do trybu życia, diety oraz modyfikacji leczenia.  

U pacjentów z cukrzycą - zgodnie z wyjaśnieniami Ordynator OEND - stosowano 

indywidualizację leczenia. Terapię dostosowywano do typu cukrzycy, długości jej 

trwania, wieku pacjenta, obecności powikłań ostrych i przewlekłych20. Docelowe 

poziomy glikemii, HbA1c oraz poziom lipidów aktualizowane były corocznie, np. u 

pacjentów po udarze HbA1c do 8%, u pacjentów bez powikłań HbA1c do 7%. 

 (dowód: akta kontroli str. 239) 

Z ankiety przeprowadzonej wśród sześciu lekarzy specjalistów wynikało, że 

skuteczne leczenie21 zapewniały przede wszystkim leki najnowszej generacji, takie 

jak inhibitory SGLT-2 oraz inkretyny. Lekarze ci podali, że informowali na bieżąco 

pacjentów o możliwościach zastosowania tych leków nabywanych w aptekach 

w Polsce. Według nich ograniczeniem dla ich zastosowania były wysokie koszty 

zakupu ponoszone w pełnej wysokości przez pacjentów. Nie stwierdzili przypadków 

zakupu leków za granicą i stosowania ich przez chorych w kraju. 

 (dowód: akta kontroli str. 177-183) 

2.3. Rozliczenia z NFZ, w związku z leczeniem cukrzycy typu 2 w okresie 2015-

2017 (do 19.06.2017 r.), były następujące22: 
- wartość świadczeń (w zł) zrealizowanych według stawek NFZ i jednocześnie 

przedstawionych do rozliczenia: 394 060,16; 330 375,24; 60 781,76; 

- wartość świadczeń rozliczonych i przekazanych przez NFZ w wyżej 

wymienionych okresach wyniosła: 377 758,16; 323 615,24; 49 237,76; 

- świadczenia wykonane ponad przyznane limity, za które NFZ nie zapłacił, 

wystąpiły w 2016 r i wyniosły 6 760,00 zł.  
(dowód: akta kontroli str. 187-238) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 

stwierdzono nieprawidłowości. 

                                                      
20 Np. u chorego z kwasicą ketonową i hiperglikemią stosowana była insulina we wlewach dożylnych, następnie jedynie 

podskórnie stosując wielokrotne wstrzyknięcia celem wyrównania glikemii w ciągu 24-48 godzin. U chorych z powikłaniami 
np. polineuropatią, czy retinopatią proliferacyjną zbyt szybkie obniżenie glikemii mogłoby zaostrzyć objawy powikłań. 

21 Rozumiane jako znaczne ograniczenie skutków nieuleczalnej choroby (powikłań). 
22 Dotyczy cukrzycy typu 2, jako choroby współistniejącej.  
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Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 

w zbadanym zakresie. 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli23  

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 Prezesa NIK. 

Najwyższa Izba Kontroli, odstępując od formułowania wniosków pokontrolnych, nie 

oczekuje od Pana Dyrektora przedstawienia informacji, o której mowa w art. 62 

ustawy o NIK. 

 

Bydgoszcz,      sierpnia 2017 r. 

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Tadeusz Lewandowski 

Doradca techniczny 

 

........................................................ 

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

 

                                                      
23 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, dalej: „ustawa o NIK". 
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