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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 

Kontroler Karol Gromotka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/65/2017 z 12 maja 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 3) 

Jednostka 
kontrolowana 

Samodzielny Publiczny Zespół Przychodni Specjalistycznych we Włocławku, 
ul. Szpitalna 6A, 87-800 Włocławek1 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Anna Dębicka, Dyrektor Przychodni 

(dowód: akta kontroli str. 58-59) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości2, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

W kontrolowanym okresie3 leczenie pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 w Przychodni 
prowadziła Poradnia Cukrzycowa4. Jej organizacja oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę 
medyczną, a także stan kadrowy personelu medycznego spełniały wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej5.  

W badanym okresie liczba chorych na cukrzycę typu 2 zarejestrowanych w Poradni 
wynosiła od 2 163 (na koniec maja 2017 r.) do 3 099 (na koniec 2015 r.). Skróceniu uległ 
czas oczekiwania na przyjęcie do Poradni – z 91 dni w I kwartale 2015 r. do 31 dni na 
koniec maja 2017 roku. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie udzielania świadczeń 
medycznych z zakresu diabetologii w stosunku do zapisów kontraktów zawartych z NFZ. Ich 
wartość w latach 2015-20176 wyniosła łącznie 573,4 tys. zł. 

Stwierdzona w kontroli nieprawidłowość dotyczyła braku zapewnienia pacjentom możliwości 
umawiania się na wizyty drogą elektroniczną. 

II. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ocena działań lekarzy w zakresie profilaktyki i wczesnego 
wykrywania cukrzycy typu 2 

1.1. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 
W okresie objętym kontrolą Przychodnia udzielała świadczeń medycznych ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej, w zakresie leczenia cukrzycy typu 27, na podstawie umowy z dnia 

                                                      
1 Dalej „Przychodnia”. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
3 Tj. w latach 2015 - 2017 (do 27 czerwca 2017 r.).  
4 Dalej „Poradnia”. 
5 Dz. U. z 2016 r., poz. 357 ze zm. 
6 Do 31 maja 2017 r.  
7 Ta sama przychodnia realizowała program Kompleksowej Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej dla chorych na cukrzycę 
typu 2. Pacjentów objętych tym programem było w 2015 r. - 19, w 2016 r. – 10, natomiast w 2017 r. – dwóch. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 

Opis stanu 
faktycznego 
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3 stycznia 2011 r. zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia – Kujawsko-Pomorskim 
Oddziałem Wojewódzkim w Bydgoszczy8. Umowa ta była aktualizowana 12 aneksami9.  

W latach 2015-201710 w Poradni zarejestrowanych było odpowiednio 3 255, 3 313 i 2 459 
pacjentów, w tym pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 było odpowiednio: 3 099 (95,2%), 
3 177 (95,9%), 2 163 (88,0%). 

W ww. latach w Poradni udzielono: 5 589; 5 625 i 2 720 porad, w tym pacjentom chorym na 
cukrzycę typu 2 odpowiednio: 4 993 (89,3%), 5 149 (91,5%) i 2 285 (84,0%), w tym porad 
pierwszorazowych było odpowiednio: 611, 568 i 242. 

(dowód: akta kontroli str.61; 340-389; 397) 

Analiza dokumentacji medycznej 83 wizyt 20 losowo wybranych pacjentów Poradni, którzy 
zachorowali na cukrzycę typu 2 przed 2013 r., wykazały że: 

 w każdym roku objętym kontrolą spośród siedmiu badań zalecanych przez Polskie 
Towarzystwo Diabetologiczne11 na wszystkie skierowano siedem osób, jedną osobę 
skierowano na mniej niż trzy z tych badań; pozostałe osoby skierowano na trzy do 
sześciu z tych badań; 

 w każdym roku objętym kontrolą na konsultacje specjalistyczne12 skierowano: 
12 pacjentów na mniej niż dwie z takich konsultacji, pozostałe osoby były kierowane do 
dwóch lub trzech konsultacji specjalistycznych; 

 w zakresie wyrównania metabolicznego: podczas jednej wizyty u siedmiu osób 
wyrównanie metaboliczne osiągnięto dla mniej niż czterech parametrów, u pozostałych 
13 osób stan wyrównania osiągnięto w czterech do siedmiu parametrów. 

(dowód: akta kontroli str. 71-203) 

Zatrudniony w Przychodni lekarz diabetolog podał m.in., że: 
[1] osoby z cukrzycą typu 2 otrzymują w Poradni skierowanie do okulisty zawsze 
w momencie ustalenia rozpoznania cukrzycy, tzn. na pierwszej wizycie, co jest zgodne 
z zaleceniami PTD. Często odbywa się to już na etapie podstawowej opieki zdrowotnej. 
Kolejne kontrole odbywają się z częstotliwością zalecaną przez okulistę. 

O skierowaniu do kardiologa decyduje wynik badania EKG13 (wykonywane raz w roku). 
W razie braku zmian w EKG decydują objawy kliniczne. W razie wystąpienia nagłych 
dolegliwości bólowych pacjenci są kierowani do oddziału kardiologii szpitala. Natomiast 
zalecenia od lekarza kardiologa są często przekazywane do lekarza POZ-tu, gdzie pacjent 
jest przyjmowany częściej niż w Poradni. 

Do poradni neurologicznej pacjenci są kierowani po rozpoznaniu objawów polineuropatii lub 
jej podejrzeniu. Ze względu na objawy kliniczne pacjent otrzymuje leki już w poradni, o czym 
informuje się neurologa. Jeśli nie ma zmian w terapii, pacjent kontynuuje dotychczasowe 
leczenie. Polineuropatia, podobnie jak wszystkie przewlekłe powikłania cukrzycy, występuje 
u wszystkich chorych długo leczonych, jednak nie wszyscy wymagają intensywnego 
leczenia. 

Do nefrologa pacjenci są kierowani na podstawie badania moczu, obecności białkomoczu, 
podwyższonego poziomu kreatyniny i mocznika, spadku eGFR oraz objawów klinicznych. 
Nefropatia cukrzycowa występuje u ok. 30% chorych z cukrzycą. 

[2] Kryteria wyrównania metabolicznego, zgodnie z zaleceniami PTD dotyczącymi 
gospodarki węglowodanowej, nie są rygorystyczne dla wszystkich grup wiekowych chorych 
na cukrzycę. 

U osób starszych poziom HbA1c może być w przedziale 7-8%, podobnie u osób 
z zaawansowaną retinopatią kryteria wyrównania są bardziej liberalne (możliwość częstych 

                                                      
8 Dalej „NFZ”. 
9 Nr 63 z 31 grudnia 2014 r., nr 86 z 28 grudnia 2015 r., nr 87 z 7 stycznia 2016 r., nr 89 z 12 lutego 2016 r., nr 94 z 9 czerwca 
2016 r., nr 97 z 13 września 2016 r., nr 100 z 9 listopada 2016 r., nr 103 z 20 grudnia 2016 r.,  nr 104 z 22 grudnia 2016 r., 
nr 106 z 18 stycznia 2017 r., nr 107 z 1 lutego 2017 r. i nr 111 z 16 maja 2017 r. 
10 Stan w dniu 31 maja. 
11 Dalej „PTD”. 
12 Do okulisty, neurologa, nefrologa i kardiologa. 
13 Elektrokardiografia. 
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niedocukrzeń, przy niskich poziomach glikemii). Pomimo prowadzonej edukacji dotyczącej 
korekty dawek insulin, pacjenci świadomie (w obawie przed hipoglikemią) nie zwiększają 
dawek korekcyjnych, które przekłada się na wyższe poziomy glikemii, co jest połączone ze 
wzrostem HbA1c. Wielu pacjentów nie prowadzi wystarczająco częstych kontroli glikemii 
pomimo zaleceń lub nie koryguje w ogóle dawek insuliny w zależności od spożywanego 
posiłku i wykonywanego wysiłku. Niektórzy pacjenci oznaczają poziomy cukru sporadycznie 
lub nie przedstawiają na wizycie wyników samokontroli. 

Wyrównanie gospodarki lipidowej jest ściśle skorelowane ze sposobem życia, 
przestrzeganiem diety, poziomów glikemii. Podwyższony pomimo trójglicerydów koreluje 
z podwyższonym poziomem glikemii. Brak wyników badania LDL w dokumentacji 
medycznej jest związany z wysokimi wartościami trójglicerydów (powyżej 300 mg/dl nie są 
wyliczane). Częste nieprawidłowości w poziomach lipidów są związane z przerywaniem 
terapii obniżającej poziom lipidów. Często pacjent po osiągnięciu właściwych poziomów nie 
kontynuuje leczenia uznając, że nie jest już konieczne. Wg zaleceń lekarzy kardiologów 
i diabetologów leczenie musi być prowadzone w sposób ciągły, aby uniknąć powikłań 
kardiologicznych. 

Kontrola ciśnienia tętniczego jest przeprowadzona w czasie każdej wizyty. BMI zalecane nie 
zawsze może być osiągnięte. Przyczyny mogą być różne, np. nieprzestrzeganie zaleceń 
behawioralno-terapeutycznych (dieta, wysiłek) oraz powikłania leczenia lekami doustnymi 
i stosowaniu insulinoterapii. Często ceną za dobre wyrównanie metaboliczne przy 
insulinoterapii jest wzrost ciężaru ciała. Są to obserwacje dobrze potwierdzone wynikami 
badań klinicznych. 

[3] Ze względu na ograniczone możliwości finansowania procedur medycznych nie jest 
możliwe wykonanie wszystkich badań diagnostycznych w czasie pojedynczych wizyt. 
W związku ze znaczną liczbą nowych zgłoszeń do Poradni, czas oczekiwania na kolejne 
planowane wizyty wydłuża się. Kontrakt z NFZ nie uległ zmianie od kilku lat, a liczba wizyt 
pierwszorazowych wynosi ok. 15 na tydzień. Odbywa się to kosztem czasu przeznaczonego 
dla pacjentów, którzy są już zarejestrowani w Poradni (odliczając urlopy i święta wynosi to 
ok. 700 porad w ciągu roku). Bez pomocy lekarzy POZ-tu, którzy będą kontynuować 
zalecenia z Poradni, nie jest możliwe, w obecnych warunkach i przy obecnych środkach 
finansowych, zwiększenie częstotliwości wizyt i badań w Poradni. 

Wizyty pierwszorazowe wyodrębnione są przez NFZ kosztem zmniejszenia porad dla 
pacjentów kontynuujących leczenie w Poradni, a nie jako dodatkowo przyznane punkty. 
Zmniejszyła się więc liczba porad pacjentów, którzy są w Poradni na kolejnych wizytach. 
Dlatego konieczne byłoby opracowanie zasad współpracy z lekarzami rodzinnymi 
i uściślenie grup pacjentów, których skierowanie do Poradni jest niezbędne. 

(dowód: akta kontroli str. 335-339) 

W sprawie edukacji diabetologicznej prowadzonej w Poradni Dyrektor Przychodni podała, 
że u chorych na cukrzycę typu 2 podstawowym leczeniem jest leczenie dietetyczne, wysiłek 
fizyczny, leczenie farmakologiczne i edukacja terapeutyczna. 

Edukacja odbywa się indywidualnie w czasie wizyty lekarskiej. Prowadzona jest także przez 
pielęgniarki, które odbyły kursy specjalistyczne w zakresie „Edukator w cukrzycy dla 
pielęgniarek i położnych”. Dotyczy m.in.: obsługi glukometru, nauki techniki podawania 
insuliny, nauki podstawowych zasad żywienia i wymienników węglowodanowych, diety, 
umiejętności samokontroli, prowadzenia dzienniczka samokontroli, znaczenia regularnego 
wysiłku fizycznego w walce z chorobą. 

Poradnia współpracowała z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków, z którym raz w miesiącu 
organizowała spotkania pacjentów ze specjalistami różnych dziedzin, np.: nefrolog, okulista, 
dietetyk. 

(dowód: akta kontroli str. 4-6) 

Wśród pomieszczeń zajmowanych przez Poradnię znajdował się „Gabinet Edukacji 
Diabetologicznej”, przeznaczony m.in. do prowadzenia zajęć edukacyjnych.  
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Spośród trzech pielęgniarek udzielających świadczeń medycznych w Poradni, dwie 
posiadały szereg zaświadczeń potwierdzających udział w szkoleniach, sympozjach, 
konferencjach, kursach itp., których przedmiotem była problematyka związana 
z diabetologią. 

(dowód: akta kontroli str. 9-55, 62-67, 323-324) 

Przeprowadzone przez NIK badanie ankietowe (na próbie 50 pacjentów chorych na 
cukrzycę typu 2 - korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych przez lekarzy 
Poradni) dało m.in. następujące odpowiedzi:  

 po ukończeniu 45 roku życia przeprowadzono badania diagnostyczne w celu wykrycia 
cukrzycy typu 2: 

 raz w roku u 18 osób; 

 co trzy lata u pięciu osób; 

 rzadziej niż co trzy lata u czterech osób; 

 wcale nie przeprowadzono u 23 osób; 

 zdiagnozował cukrzycę typu 2: 

 lekarz POZ w 22 przypadkach; 

 lekarz specjalista w sześciu przypadkach; 

 lekarz w szpitalu w pięciu przypadkach, 

 cukrzycę zdiagnozowano przy okazji innych badań w 17 przypadkach; 

 w 44 przypadkach pacjenci zostali poinformowani o przebiegu, objawach i powikłaniach 
cukrzycy; 

 w związku z chorobą wystąpiły następujące powikłania zdrowotne:  

 uszkodzenie wzroku w 26 przypadkach; 

 choroba sercowo-naczyniowa w 29 przypadkach; 

 zespół stopy cukrzycowej w trzech przypadkach; 

 udar mózgu w sześciu przypadkach; 

 uszkodzenie nerek w jednym przypadku; 

 inne powikłania w sześciu przypadkach; 

 brak powikłań w ośmiu przypadkach; 

 kierowanie na konsultacje specjalistyczne wystąpiło w: 

 38 przypadkach do diabetologa; 

 42 przypadkach do okulisty; 

 32 przypadkach do kardiologa; 

 trzech przypadkach do chirurga; 

 trzech przypadkach do nefrologa; 

 17 przypadkach do innego specjalisty; 

 czas oczekiwania na konsultacje u specjalisty po raz pierwszy od zdiagnozowania 
cukrzycy wynosił: 

 do 3 miesięcy w 48 przypadkach; 

 4-6 miesięcy w dwóch przypadkach; 

 na kolejne konsultacje pacjenci oczekiwali: 

 do trzech miesięcy w 34 przypadkach; 

 cztery do sześciu miesięcy w siedmiu przypadkach; 

 7-12 miesięcy w siedmiu przypadkach; 

 w dwóch przypadkach takich konsultacji nie było; 

 częstotliwość zlecania przez lekarza wykonania badania diagnostycznego 
sprawdzającego stężenie glukozy we krwi wynosiła: 

 co pół roku w 23 przypadkach; 

 raz w roku w 23 przypadkach; 

 rzadziej niż raz w roku w trzech przypadkach; 

 nigdy – od czasu rozpoznania cukrzycy typu 2 - w jednym przypadku; 

 częstotliwość zlecania przez lekarza wykonania badania na poziom cholesterolu 
wynosiła: 

 dwa do trzech razy w roku w pięciu przypadkach; 
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 raz w roku w 42 przypadkach; 

 rzadziej niż raz w roku w dwóch przypadkach; 

 nigdy – od czasu rozpoznania cukrzycy typu 2 - w jednym przypadku; 

 częstotliwość dokonywania oceny występowania objawów stopy cukrzycowej wynosiła: 

 raz w roku w 36 przypadkach; 

 co dwa lata w sześciu przypadkach; 

 rzadziej niż co dwa lata w dwóch przypadkach; 

 wcale nie wykonywano takiej oceny w sześciu przypadkach; 

 wszyscy pacjenci mieli mierzone ciśnienie tętnicze podczas każdej wizyty.  

(dowód: akta kontroli str. 392-393) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

2. Dostępność pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 do 
świadczeń specjalistycznych 
Informacje na temat udzielania świadczeń zdrowotnych, zasadach zapisywania się na 
wizytę (pilną, planową) były podane pacjentom na tablicy ogłoszeń, natomiast nie 
umieszczono ich na stronie internetowej Przychodni. 

(dowód: akta kontroli str. 62-67) 

Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że na stronie internetowej podane są adresy oraz numery 
telefonów do każdej z poradni. Pacjent kontaktując się z rejestracją poradni, osobiście czy 
telefonicznie, informowany jest dokładnie o zasadach zapisywania się oraz czasie 
oczekiwania na poradę. 

(dowód: akta kontroli str. 56-57) 

Średni czas oczekiwania na udzielenie świadczeń pacjentom, w przypadkach stabilnych, 
wynosił: 

 w Poradni Cukrzycowej od 91 dni w I kwartale 2015 r. do 34 dni na koniec maja 2017 r.; 

 w Poradni Kardiologicznej analogicznie od 118 do 46 dni; 

 w Poradni Okulistycznej od 111 do 90 dni; 

 w Poradni Endokrynologicznej od 287 do 269 dni; 

 w Poradni Neurologicznej od 94 do 18 dni14. 

W Poradni Chirurgicznej w całym okresie objętym kontrolą pacjenci nie musieli oczekiwać 
na udzielenie świadczenia. 

W Przychodni nie ewidencjonowano czasu oczekiwania pacjentów na kolejną wizytę 
w ramach kontynuacji leczenia przez lekarza specjalistę. Pacjenci ze skierowaniami  
z adnotacją „Pilne”, w całym okresie objętym kontrolą, byli przyjmowani bez oczekiwania. 
Jedynie w poradni Endokrynologicznej wystąpiła konieczność oczekiwania - od jednego do 
czterech dni - na koniec I kwartału i na koniec maja 2017 roku.  

(dowód: akta kontroli str. 7-8) 

Dyrektor Przychodni podała, że w większości poradni wpływ na czas oczekiwania na wizytę 
ma wysokość środków przyznanych przez NFZ. Podała, że obecnie czas oczekiwania 
maleje, ponieważ NFZ więcej środków przeznacza na pacjentów pierwszorazowych. 
Kosztem tego pacjenci kontynuujący leczenie muszą dłużej czekać na wizytę. Drugim 
powodem, który ma wpływ na czas oczekiwania, jest brak lekarzy specjalistów.  

(dowód: akta kontroli str. 325-327) 

                                                      
14 Dotyczy wizyt pierwszorazowych. 

Ustalone 
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Przy Poradni nie utworzono „gabinetu stopy cukrzycowej”, zajmującego się leczeniem tego 
powikłania cukrzycy typu 2.  

Dyrektor Przychodni podała, że przepisy nie nakładają na świadczeniodawcę realizującego 
świadczenia z zakresu diabetologii obowiązku utworzenia gabinetu „stopy cukrzycowej”. 
Poinformowała, że w chwili obecnej powstanie takiego gabinetu nie jest możliwe ze względu 
na warunki lokalowe oraz finansowe. 

(dowód: akta kontroli str. 56-57) 

Świadczeń medycznych pacjentom Poradni udzielało trzech lekarzy specjalistów 
diabetologii zatrudnionych na 1,05 etatu oraz trzy dyplomowane pielęgniarki zatrudnione na 
3,8 etatu.  

Poradnia była wyposażona między innymi w glukometry, przyrządy do badania czucia bólu 
– neurotipsy, przyrządy do badania czucia temperatury skóry (thim term), widełki stroikowe 
128 Hz, monofilamenty 5.07/10 g. Przychodnia posiadała również dwa aparaty USG oraz 
oftalamoskop. 

W strukturze Przychodni funkcjonowały Zakład Diagnostyki Mikrobiologicznej i Dział 
Diagnostyki Laboratoryjnej. Obie jednostki zostały wpisane do ewidencji Krajowej Rady 
Diagnostów Laboratoryjnych. 

Zatrudnienie, wyposażenie oraz dostępność do badań spełniały wymagania określone 
w poz. 4 załącznika nr 1 - Wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku porad 
specjalistycznych oraz warunki ich realizacji powołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z 6 listopada 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 60-67; 304-322; 330-333) 

W okresie objętym kontrolą wysokość zrealizowanego kontraktu Poradni kształtowała się 
następująco: 234,8 tys. zł w 2015 r., 238,0 tys. zł. w 2016 r. i 100,5 tys. zł w 2017 r. Liczba  
i rodzaj świadczeń udzielanych w związku z wykryciem i leczeniem cukrzycy typu 2 były 
zgodne z określonymi w umowach zawartych z NFZ na ich realizację  

(dowód: akta kontroli str. 340-389; 391) 

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

Przychodnia nie umożliwiła pacjentom umawiania się na wizyty drogą elektroniczną. 
Stanowiło to naruszenie art. 23a ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych15. 

Sposób rejestracji określał § 14 ust. 8 Regulaminu Organizacyjnego Przychodni, zgodnie 
z którym rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków 
rodziny, czy też osoby trzecie), jak i telefonicznie, z wyznaczeniem dnia i godziny wizyty16. 

(dowód: akta kontroli str. 394) 

Dyrektor Przychodni wyjaśniła, że Przychodnia nie posiada dostosowanej infrastruktury 
informatycznej do obsługi elektronicznej rejestracji pacjentów. W związku z dużą liczbą 
poradni rozsianych po terenie miasta Włocławek koszty uruchomienia systemu w tym 
zakresie byłyby znaczne, na co obecne przychody z NFZ nie wystarczają.  

(dowód: akta kontroli str. 395-396) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

                                                      
15 Dz. U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm. 
16 Uchwała nr 20/2012 Rady Społecznej SPZPS we Włocławku z dnia 27 listopada. 2012 r. 
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3. Wdrażanie metod leczenia cukrzycy typu 2 wykorzystujących 
leki najnowszej generacji 

Z badań ankietowych, przeprowadzonych przez NIK wśród trzech lekarzy diabetologów 
Przychodni, którzy leczyli pacjentów z cukrzycą typu 2, wynikało, że ich zdaniem: 

 w świetle aktualnej wiedzy medycznej na temat tego schorzenia, stosowane leki 
i metody leczenia spełniają oczekiwania skutecznego leczenia tej choroby 
(tj. osiągnięcia „wyrównania metabolicznego”) oraz przyczyniają się do ograniczenia 
powstawania powikłań lub ich skutków; 

 stosowane metody leczenia cukrzycy typu 2 uwzględniają leki najnowszej generacji - 
dwie odpowiedzi pozytywne; 
Jeden lekarz podał, że jego zdaniem stosowane metody leczenia cukrzycy typu 2 nie 
uwzględniają leków najnowszej generacji, ponieważ cena leków jest zbyt wysoka, co 
ogranicza możliwości stosowania drogich preparatów przez znaczną część pacjentów. 

 analogi GLP-117, flozyny, inhibitory DPP-4, trajenta, jardiance to inne leki najnowszej 
generacji, które mogłyby być stosowane, ale w Polsce są niedostępne lub są dostępne 
tylko za pełną odpłatnością; 

 nie były im znane przypadki, gdy pacjent sam kupuje leki niedostępne w kraju 
i przyjmuje je pod kontrolą lekarza. 

(dowód: akta kontroli str. 68-70) 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli18, 
wnosi o podjęcie działań mających na celu umożliwienie pacjentom umawiania się na wizyty 
drogą elektroniczną.  

V. 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 Bydgoszczy. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania wniosku 
pokontrolnego 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. 

Bydgoszcz, ……… lipca 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli 
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler: 

Dyrektor 
Barbara Antkiewicz 

Karol Gromotka 
główny specjalista kontroli państwowej 

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

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

podpis podpis 
 

                                                      
17 Chodzi o łączne podawanie tych analogów w jednej iniekcji. 
18 Dz.U. z 2017 r., poz. 524, dalej „ustawa o NIK”. 
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