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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 1. Jerzy Kuzyniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/85/2017 z dnia 22 czerwca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Centrum Medyczne „OLK-MED” Spółka z o.o.1, 87-100 Toruń, Plac 18 Stycznia 4 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Piotr Józef Hinz – Prezes Zarządu 

(dowód: akta kontroli str. 16, 20) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości2, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

W okresie objętym kontrolą3, CM „OLK-MED” realizowało świadczenia opieki 
zdrowotnej w zakresie leczenia cukrzycy typu 2, zgodnie z umowami zawartymi  
z Narodowym Funduszem Zdrowia4. Umowy te dotyczyły udzielania świadczeń 
gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej5 oraz ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej6.  

CM „OLK-MED” spełniało wymagania określone w umowach o świadczenia opieki 
zdrowotnej w zakresie diabetologii dotyczące, zarówno zatrudnienia personelu 
medycznego7 oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną. W Poradni 
Diabetologicznej prowadzona była również edukacja diabetologiczna pacjentów oraz 
ich opiekunów. W latach 2015-2017 (do 30 lipca) wartość zrealizowanych świadczeń 
opieki zdrowotnej - ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie diabetologii 
wyniosła 188,3 tys. zł.  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły niekierowania przez lekarzy części 
pacjentów chorych na cukrzycę typu 2, leczonych w POP i w AOS, na zalecane 
przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne8 badania diagnostyczne i konsultacje 
specjalistyczne u lekarza okulisty. Ponadto lekarze POZ nie zawsze kierowali 
pacjentów zagrożonych cukrzycą na zalecane przez PTD badania przesiewowe. 

 

                                                      
1 Dalej: CM  „OLK-MED” 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna.  
3 W latach 2013 - 2017 (do dnia zakończenia kontroli, tj. do 22 sierpnia 2017 r.).  
4 Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Bydgoszczy.  
5 Dalej: „POZ” 
6 Dalej „AOS” 
7 Lekarze, pielęgniarki 
8 Dalej: „PTD” 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Prowadzenie profilaktyki9 prozdrowotnej przez lekarzy podstawowej 
opieki prozdrowotnej w kierunku prewencji10 cukrzycy typu 211. 

Do zadań POZ, w zakresie opieki medycznej nad dorosłym chorym na cukrzycę, 
według PTD12 należało: 
- promocja zdrowego stylu życia w ramach prowadzenia profilaktyki rozwoju 

zaburzeń tolerancji węglowodanów, 
- identyfikacja czynników ryzyka cukrzycy, 
- diagnostyka cukrzycy i stanów przedcukrzycowych, 
- ocena zagrożenia pojawienia się późnych powikłań, 
- prowadzenie chorych na cukrzycę typu 2 leczonych behawioralnie (dieta, 

aktywność fizyczna) oraz za pomocą leków doustnych, 
- rozpoczęcie i prowadzenie insulinoterapii w modelu terapii skojarzonej z lekami 

doustnymi u chorych na cukrzycę typu 2, 
- kierowanie leczonych chorych (co najmniej raz w roku) na konsultacje 

specjalistyczne w celu: wyrównania metabolicznego, oceny stopnia 
zaawansowania późnych powikłań i ewentualnego wdrożenia ich terapii, 
edukowania w zakresie modyfikacji stylu życia, ustalenia celów terapeutycznych 
i określenia sposobu ich realizacji. 

Badaniem, w zakresie prowadzonej profilaktyki przez lekarzy Poradni Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej13, w kierunku prewencji cukrzycy typu 2, objęto historie zdrowia 
i choroby 20 pacjentów14 (10 kobiet i 10 mężczyzn, którzy korzystali ze świadczeń 
lekarza POZ w  styczniu 2017 r.). Spośród tych pacjentów w 10 przypadkach 
rozpoznano cukrzycę po 1 stycznia 2014 roku15.  

1.1.1. Historie zdrowia i choroby, badanych 20 pacjentów, przeanalizowano pod 
kątem odnotowywania informacji o: 1) przebytych poważnych chorobach lub ich 
niewystępowaniu, 2) przebytych chorobach przewlekłych, 3) obciążeniach 
dziedzicznych, 4) paleniu papierosów, spożywaniu alkoholu, innych używek, 
5) wzrostu i masy ciała (BMI16). Ustalono, że:  

- w żadnym przypadku nie odnotowano wszystkich pięciu informacji,  
- w ośmiu przypadkach (40%) odnotowano trzy lub cztery informacje, 
- w 12 przypadkach (60%) odnotowano mniej niż trzy informacje. 

(Dowód: akta kontroli str. 408-409) 

                                                      
9  Profilaktyka – proces, który wspiera człowieka w prawidłowym rozwoju i zdrowym, życiu 
10 Prewencja – zapobieganie złym zjawiskom i zagrożeniom, usuwanie ich przyczyn 
11 Cukrzyca typu 2 inaczej określana jako cukrzyca insulinoniezależna lub cukrzyca wieku dorosłego – choroba metaboliczna 

charakteryzująca się wysokim stężeniem glukozy we krwi oraz opornością na insulinę i względnym niedoborem insuliny. 
12 Rozdział 5 pkt II Zalecenia kliniczne dotyczących postępowania u chorych na cukrzycę 2016 opublikowane w wydawnictwie 

Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego, 2016 r., tom 5, suplement A. Zalecenie PTD opublikowane były m.in. na stronie 
internetowej: https://cukrzyca.info.pl/zalecenia_kliniczne/.  

13 Dalej: „Poradnia POZ” 
14 Karty pacjentów spełniających również następujące kryteria: urodziły się w latach 1950-1965, korzystały ze świadczeń 

lekarza POZ w miesiącu styczniu 2017 r.  (lub w miesiącach sąsiednich), złożyły deklaracje wyboru lekarza POZ w tej 
jednostce w okresie 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012 r. (lub w pobliżu tego okresu). 

   Badaniem objęto dokumentację pacjentów spełniających zadane kryteria uwzględniając również, aby była to dokumentacja 
w 50% osób, u których rozpoznano cukrzycę typu 2 po 1 stycznia 2014 r. i 50% kart osób, u których nie rozpoznano 
cukrzycy. 

15 Objęta badaniem dokumentacja prowadzona była przez ośmiu lekarzy. Numery ich prawa do wykonywania zawodu: 
8394623, 4390525, 2175915, 5280809, 1285734, 1898836, 7191540, 1898376  

16 BMI - wskaźnik masy ciała (ang. Body Mass Index). BMI - obliczamy dzieląc masę ciała podaną w kilogramach przez wzrost 
podniesiony do kwadratu (podany w metrach). 

Opis stanu 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Choroba
https://pl.wikipedia.org/wiki/Metabolizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Glukoza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Insulinooporno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Insulina
https://cukrzyca.info.pl/zalecenia_kliniczne/
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1.1.2. W badanej grupie pacjentów, rozpoznanie w kierunku możliwości zaliczenia 
do grup ryzyka zachorowania na cukrzycę17 (ze względu na: nadwagę lub otyłość; 
małą aktywność fizyczną; występowanie cukrzycy w rodzinie; przebytą cukrzycę 
ciążową, urodzenie dziecka o masie > 4 kg; nadciśnienie tętnicze; występowanie 
dyslipidemii; zespół policystycznych jajników; stan przedcukrzycowy; chorobę 
układu sercowo-naczyniowego – 10 ryzyk mogących wystąpić u kobiet i siedem  
u mężczyzn) w kartach historii i choroby odnotowano:  

- w 11 przypadkach występowanie 4 ryzyk u kobiet i trzech ryzyk u mężczyzn, 

- w dziewięciu przypadkach od 4 do 10 ryzyk u kobiet i od 3 do 7 u mężczyzn,  

- w żadnym przypadku występowania wszystkich ryzyk.  

(Dowód: akta kontroli str. 408-409) 

Lekarze z Poradni POZ podali, że najczęściej odnotowuje się w karcie jedynie 
ryzyka występujące u pacjentów. Brak czasu uniemożliwia wypisanie informacji, że 
dane ryzyko nie występuje. 

(Dowód: akta kontroli str. 177, 377-378, 408-409, 496, 503, 510, 517) 

1.1.3. Według zaleceń PTD w grupach ryzyka należy przeprowadzać badania 
przesiewowowe w kierunku cukrzycy, tj. oznaczenia glikemii przygodnej18, 
oznaczenia glikemii na czczo (FPG) lub testu tolerancji glukozy (OGTT). Badanie 
zalecano przeprowadzać, raz w ciągu trzech lat, u każdej osoby powyżej 45. roku 
życia. Ponadto, niezależnie od wieku, badanie to należało wykonać co roku u osób 
z ww. grup ryzyka. 
Na podstawie badania dokumentacji medycznej 20 pacjentów, stwierdzono, że  
oznaczenie glikemii przygodnej odnotowano w sześciu kartach, w trzech 
przypadkach oznaczenie glikemii na czczo oraz w trzech przypadkach doustne testy 
tolerancji. W dwóch przypadkach odnotowano oznaczenie hemoglobiny 
glikowanej19. 

                            (Dowód: akta kontroli str. 408-409) 

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

Na badania przesiewowe w kierunku cukrzycy nie skierowano 8 (40 %) pacjentów, 
pomimo, że ukończyli oni 45 lat i stosownie do zaleceń klinicznych PTD powinni 
mieć wykonane takie badanie. 

Lekarze z Poradni POZ  wyjaśnili, m.in., że: 
- badania przesiewowe wykonuje się w zależności od wskazań medycznych 

i możliwości finansowych, 
- starają się u pacjentów wykonywać badania przesiewowe w kierunku cukrzycy, 

w tym glikemię na czczo, a u pacjentów leczonych na cukrzycę zlecają badanie 
hemoglobiny glikowanej (HbA1c) na sprawdzenie wyrównania metabolicznego, 

- zdarza się, że pacjent po wstępnej diagnostyce w POZ, trafia do diabetologa, 
gdzie ma poszerzone badania. 

NIK wskazuje, że ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty20, w art. 4 określa, że lekarz powinien wykonywać zawód m.in. zgodnie ze 
wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej. Oznacza to również zalecenia 

                                                      
17 10 ryzyk kobiet, siedem ryzyk mężczyzn 
18 Glikemia przygodna – jest to oznaczenie glukozy w osoczu krwi żylnej o dowolnej porze dnia, niezależnie od pory ostatniego 

spożytego posiłku 
19 Obecnie PTD nie zaleca stosowania oznaczenia hemoglobiny glikowanej (HbA1c) do diagnostyki cukrzycy, ze względu na 

brak wystarczającej kontroli jakości metod laboratoryjnych w Polsce oraz nieustaloną wartość decyzyjną (odcięcia) HbA1c, 
w rozpoznaniu cukrzycy dla polskiej populacji. 

20 Dz. U. z 2017 r. poz. 125, ze zm. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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postępowania zgodnie ze standardami, wytycznymi, zaleceniami towarzystw 
naukowych, w określonej dziedzinie medycyny, w tym również m.in. zaleceniami 
PTD. 

(Dowód: akta kontroli str. 177, 378-379, 408-409)      

1.2. Leczenie cukrzycy typu 2 przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. 

Pod pojęciem celów leczenia cukrzycy typu 2 rozumie się uzyskanie wartości 
docelowych ośmiu parametrów metabolicznych (hemoglobina glikowana, glukoza na 
czczo, stężenie cholesterolu całkowitego, stężenie cholesterolu frakcji LDL, stężenie 
cholesterolu frakcji LDL, ciśnienie skurczowe, ciśnienie rozkurczowe, wskaźnik 
BMI), wskazujących na „wyrównanie metaboliczne”, zalecane przez PTD.  

Badaniem objęto historie zdrowia i choroby 20 pacjentów21 (w tym 10 kobiet) 
z rozpoznaną cukrzycą typu 2 leczonych przez ośmiu lekarzy POZ.  

1.2.1. Z ośmiu ww. parametrów metabolicznych: 
- w 11 przypadkach odnotowano wyrównanie mniej niż czterech parametrów 

metabolicznych,  
- w dziewięciu przypadkach odnotowano więcej niż cztery, ale mniej niż osiem 

tych parametrów,  
- żaden z pacjentów nie miał wyrównania ośmiu parametrów metabolicznych. 

(Dowód: akta kontroli str. 410-412) 

Lekarze z Poradni POZ w zakresie osiągania wyżej wskazanych parametrów 
metabolicznych podali m.in., że:  

 przyczyną nieosiągania parametrów bywa zmienność osobnicza, indywidualny 
przebieg choroby, różne reakcje na leczenie; 

 dużo zależy to od samodyscypliny pacjentów w przestrzeganiu zaleceń 
lekarskich (leki, dieta, aktywność fizyczna, obniżanie masy ciała); 

 brak możliwości stosowania leków najnowszej generacji – zaporowe ceny leków 
refundowanych. 

 (Dowód: akta kontroli 176, 379-380, 410-412, 496, 503, 510, 518)  

1.2.2. W badanym okresie pacjenci, których historie zdrowia i choroby objęto 
kontrolą, skierowani zostali do nie więcej niż dwóch lekarzy specjalistów22 w ciągu 
roku.  

(Dowód: akta kontroli str. 410-412) 

1.2.3. Z sześciu objętych kontrolą NIK i zalecanych przez PTD badań, dotyczących 
monitorowania dorosłych na cukrzycę (hemoglobina glikowana, kreatynina  
w surowicy krwi, ogólne moczu z osadem, albuminuria, lipidogram, dno oka przy 
rozszerzonych źrenicach), w kartach historii zdrowia choroby objętych kontrolą, 
odnotowano wykonanie, co najmniej raz w roku, następujących badań: 

- hemoglobina glikowana (HbA1c) – dwóch pacjentów, 
- kreatynina w surowicy krwi - czterech pacjentów, 
- ogólne moczu z osadem – czterech pacjentów, 
- albuminuria – żaden, 
- cholesterol całkowity, HDL, LDL, triglicerydy w surowicy krwi – trzech pacjentów, 

                                                      
21 urodzonych w latach 1950-1965, którzy korzystali ze świadczeń lekarza POZ w miesiącu styczniu 2017 r. (lub miesiącach 
sąsiednich do miesiąca stycznia 2017 r.), w tym: 
- 10 kart pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru lekarza POZ w OLK-MED w okresie od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 

2012 r.21 (lub w pobliżu tego okresu) oraz zachorowali na cukrzycę typu 2 po 1 stycznia 2015 r., 
- 10 kart pacjentów, które zachorowały na cukrzycę po 1 stycznia 2015 r. (lub w roku poprzednim) , dla których karty zdrowia 

i choroby zostały założone przed 1 stycznia 2013 r. (lub w miesiącach sąsiednich do miesiąca stycznia 2013 r.) 
22 z sześciu lekarzy specjalistów: okulista, neurolog, nefrolog, kardiolog, diabetolog, chirurg 
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- dno oka przy rozszerzonych źrenicach – 1 pacjent. 

   (Dowód: akta kontroli str. 176, 410-412) 

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

 w 13 (65%) przypadkach nie odnotowano wydania skierowania na badania do 
lekarza okulisty, co było niezgodne z zaleceniami PTD. Zgodnie z tymi 
zaleceniami, pierwsze takie badanie, w przypadku cukrzycy typu 2, powinno 
być wykonane w momencie rozpoznania choroby lub krótko po jej 
zdiagnozowaniu. Częstość tego badania zależy od stopnia zaawansowania 
retinopatii cukrzycowej. W przypadkach bez retinopatii, winno być wykonane 
raz w roku. 

Lekarze z Poradni POZ wyjaśnili, m.in., że ich zdaniem, niektórzy z pacjentów, 
nie wymagali skierowania do wszystkich zalecanych specjalistów. Poza tym 
występuje ograniczona dostępność do lekarzy specjalistów, a część pacjentów 
korzysta regularnie z wizyt (w tym prywatnie) u lekarzy specjalistów. 

(Dowód: akta kontroli str. 176, 380, 496, 503, 510, 518) 

 u chorych na cukrzycę typu 2 nie wykonano, raz w roku, zalecanych przez PTD 
następujących badań: 

- hemoglobina glikowana (HbA1c) – u 18 (90%) pacjentów, 
- kreatynina w surowicy krwi  - u 16 (80%) pacjentów, 
- albuminuria – u żadnego z pacjentów, 
- cholesterol całkowity, HDL, LDL, triglicerydy w surowicy krwi – u 17 (85%) 

pacjentów, 
- dno oka przy rozszerzonych źrenicach – u 19 (95%) pacjentów. 

(Dowód: akta kontroli str. 176, 410-412) 
Lekarze z Poradni POZ wyjaśnili, m. in., że: 

- realizacja zaleceń, z uwagi na współistnienie ograniczeń finansowych, 
czasowych i organizacyjnych nie była w pełni możliwa,  

- starają się wykonywać badania raz w roku po rozpoznaniu cukrzycy (bez 
powielania badań).  

 (Dowód: akta kontroli str. 176, 381, 497, 504, 511, 518) 

1.3. Leczenie cukrzycy typu 2 przez lekarzy ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej 

Zgodnie z § 10 ust. 1 zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ Prezesa NFZ w sprawie 
określania warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna, przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczeniodawca obowiązany jest do 
stosowania zasad postępowania medycznego, zgodnego z aktualnym stanem 
wiedzy, zawartych w standardach określonych w obowiązujących przepisach oraz 
w wytycznych, zaleceniach i rekomendacjach wydawanych przez towarzystwa 
naukowe zrzeszające specjalistów z właściwych dziedzin medycyny.  

PTD zaleciło monitorowanie dorosłych chorych na cukrzycę poprzez edukację 
dietetyczną i terapeutyczną (na każdej wizycie) oraz wykonywanie raz w roku 
następujących badań: HbA1c, cholesterol całkowity, HDL, LDL, triglicerydy 
w surowicy krwi, albuminuria (u chorych nieleczonych inhibitorami ACE lub 
antagonistami receptora AT), badanie ogólne moczu z osadem, kreatynina 
w surowicy krwi i wyliczenie eGFR, kreatynina, Na+, K+, Ca2+, PO4

3- w surowicy krwi. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Ponadto u chorych z podwyższonym stężeniem kreatyniny w surowicy krwi badanie 
co pół roku dna oka przy rozszerzonych źrenicach. 

Badaniem objęto historie zdrowia i choroby 20 pacjentów23 (w tym ośmiu kobiet) 
z rozpoznaną cukrzycą typu 2 leczonych, przez dwóch lekarzy z Poradni 
Diabetologicznej.  

1.3.1. Z ośmiu parametrów metabolicznych (wymienionych wyżej w pkt 1.2.1): 

- w sześciu przypadkach odnotowano wyrównanie mniej niż czterech parametrów 
metabolicznych,  

- w 14 przypadkach odnotowano więcej niż cztery, ale mniej niż osiem tych 
parametrów,  

- żaden z pacjentów nie miał wyrównania ośmiu parametrów metabolicznych. 

(Dowód: akta kontroli 452-453)  

Lekarz diabetolog podała, że podstawową przyczyną nie osiągania przez pacjentów 
leczonych na cukrzycę wszystkich parametrów wyrównania metabolicznego było 
niestosowanie się przez część pacjentów do zaleceń dietetycznych  
i farmakologicznych (regularnego stosowania leków doustnych i pomijanie dawek 
insuliny), a także nie wykonywanie badań zleconych lub nie dostarczenia wyników. 
Podała również, że części pacjentów nie stać na stosowanie leków nowej generacji, 
które mogłoby poprawić wyrównanie metaboliczne. 

(Dowód: akta kontroli 405-406)  

1.3.2. Wszystkich 20 pacjentów, których historie zdrowia i choroby objęto 
badaniem, skierowano do nie więcej niż dwóch lekarzy specjalistów24 w ciągu roku.  

(Dowód: akta kontroli 452-453) 

Lekarz diabetolog podała, że jeżeli z wyników badań laboratoryjnych i badania 
przedmiotowego wynika, że nie ma konieczności konsultowania pacjentów u innych 
lekarzy specjalistów, to tym samym nie ma uzasadnienia kierowania na takie 
konsultacje.  

(Dowód: akta kontroli str. 406-407) 

1.3.3. W badanej grupie pacjentów z sześciu objętych kontrolą NIK i zalecanych 
przez PTD badań, dotyczących monitorowania dorosłych na cukrzycę (hemoglobina 
glikowana, kreatynina w surowicy krwi, ogólne moczu z osadem, albuminuria, 
lipidogram, dno oka przy rozszerzonych źrenicach), w kartach historii zdrowia 
i choroby, odnotowano wykonanie, co najmniej raz w roku następujących badań: 

- hemoglobina glikowana (HbA1c) – czterech pacjentów, 
- kreatynina w surowicy krwi - siedmiu pacjentów, 
- ogólne moczu z osadem – sześciu pacjentów, 
- albuminuria – żaden, 
- cholesterol całkowity, HDL, LDL, triglicerydy w surowicy krwi – czterech pacjentów, 
- dno oka przy rozszerzonych źrenicach – 2 pacjentów. 
 

   (Dowód: akta kontroli 452-453)  

                                                      
23 urodzonych w latach 1950-1965, którzy korzystali ze świadczeń lekarza diabetologa w miesiącu styczniu 2017 r. (lub 

miesiącach sąsiednich do miesiąca stycznia 2017 r.), a karty zdrowia i choroby założone zostały przed 1 stycznia 2013 r. 
(lub na początku 2014 r.). Badaniem objęto lata 2013-2017. 

24 z sześciu lekarzy specjalistów: okulista, neurolog, nefrolog, kardiolog, diabetolog, chirurg 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

 W 5 (25%) przypadkach nie odnotowano wydania skierowania na badania 
okulistyczne do lekarza okulisty, co było niezgodne ze wskazaniami do takich 
badań zalecanych przez PTD. Zgodnie z tymi wskazaniami, pierwsze takie 
badanie, w przypadku cukrzycy typu 2, powinno być wykonane w momencie 
rozpoznania choroby lub krótko po jej zdiagnozowaniu.  

(Dowód: akta kontroli 452-453) 

 U chorych na cukrzycę typu 2 nie wykonano raz w roku zalecanych przez PTD 
badań: 
- hemoglobina glikowana (HbA1c) – u 16 (80%) pacjentów, 
- kreatynina w surowicy krwi  - u 13 (65%) pacjentów, 
- albuminuria – u żadnego z pacjentów, 
- cholesterol całkowity, HDL, LDL, triglicerydy w surowicy krwi – u 16 (80%) 

pacjentów, 
- dno oka przy rozszerzonych źrenicach – 18 (90%) pacjentów. 

(Dowód: akta kontroli 452-453)  

Lekarz diabetolog podała, że zleca wykonanie co roku badania HbA1c oraz 
kreatyniny, lipidogramu oraz moczu z osadem. Podała także, że część pacjentów 
jest pod stałą kontrolą lekarza okulisty i nie wymaga kierowania na to badanie.     

W pozostałym zakresie przyczyny niekierowania na zalecane przez PTD badania 
diagnostyczne oraz do lekarzy specjalistów lekarze dokonujący wpisów  
w analizowanej dokumentacji medycznej wyjaśnili analogiczne jak lekarz POZ.   

(Dowód: akta kontroli str. 406-407) 

1.3.4. W Poradni Diabetologicznej CM „OLK-MED” prowadzona była edukacja 
diabetologiczna pacjentów zagrożonych i/lub chorych na cukrzycę typu 2 oraz ich 
opiekunów. W pokoju Edukacji Diabetologicznej prowadzony był rejestr udzielonych 
przyjęć do lekarza i przeprowadzonej edukacji. 

Pielęgniarka koordynująca – edukator podała, że edukacja odbywała się 
w gabinecie lekarskim podczas wizyty pacjenta u lekarza diabetologa oraz 
w gabinecie edukacji diabetologicznej przez pielęgniarkę-edukatora, a także 
w wyznaczonych indywidualnie terminach na edukację prowadzoną przez 
pielęgniarkę – edukatora. Edukację diabetologiczną prowadzono na spotkaniach 
indywidualnych oraz w razie potrzeby z członkami rodziny.  

(Dowód: akta kontroli str. 168-172) 

1.3.5. Przeprowadzone przez NIK badanie ankietowe (na próbie 53 pacjentów 
chorych na cukrzycę typu 2 - korzystających ze świadczeń zdrowotnych udzielanych 
przez lekarzy Poradni Diabetologicznej) dało m.in. następujące odpowiedzi:  
a) po ukończeniu 45 roku życia przeprowadzono badania diagnostyczne w celu 

wykrycia cukrzycy typu 2: 
- raz w roku u 20 osób; 
- co trzy lata u pięciu osób; 
- rzadziej niż co trzy lata u czterech osób; 
- wcale nie przeprowadzono u 16 osób; 

b) zdiagnozował cukrzycę typu 2: 
- lekarz POZ - w 19 przypadkach; 
- lekarz specjalista - w ośmiu przypadkach; 
- lekarz w szpitalu - w sześciu przypadkach, 
- cukrzycę zdiagnozowano przy okazji innych badań - w 14 przypadkach; 
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c) w 44 przypadkach pacjenci zostali poinformowani o przebiegu, objawach 
i powikłaniach cukrzycy; 

d) w związku z chorobą wystąpiły następujące powikłania zdrowotne:  
- uszkodzenie wzroku - w 19 przypadkach; 
- choroba sercowo-naczyniowa - w 14 przypadkach; 
- zespół stopy cukrzycowej - w trzech przypadkach; 
- udar mózgu - w trzech przypadkach; 
- uszkodzenie nerek - w dwóch przypadkach; 
- inne powikłania - w dwóch przypadkach; 
- brak powikłań - w 24 przypadkach; 

e) kierowanie na konsultacje specjalistyczne wystąpiło w: 
- 37 przypadkach do diabetologa; 
- 28 przypadkach do okulisty; 
- dziewięciu przypadkach do kardiologa; 
- dwóch przypadkach do chirurga; 
- trzech przypadkach do nefrologa; 
- trzech przypadkach do innego specjalisty; 
- w jednym przypadku takich konsultacji nie było; 

f) czas oczekiwania na konsultacje u specjalisty po raz pierwszy od 
zdiagnozowania cukrzycy wynosił: 
- do 3 miesięcy - w 23 przypadkach; 
- cztery do sześciu miesięcy - w 17 przypadkach; 
- 7-12 miesięcy - w ośmiu przypadkach; 
- dłużej niż 1 rok - w dwóch przypadkach; 

g) na kolejne konsultacje pacjenci oczekiwali: 
- do trzech miesięcy - w 10 przypadkach; 
- cztery do sześciu miesięcy - w 17 przypadkach; 
- 7-12 miesięcy - w 20 przypadkach; 
- dłużej niż 1 rok - w jednym przypadku; 
- w dwóch przypadkach takich konsultacji nie było; 

h) częstotliwość zlecania przez lekarza wykonania badania diagnostycznego 
sprawdzającego stężenie glukozy we krwi wynosiła: 
- co pół roku - w 25 przypadkach; 
- raz w roku - w 19 przypadkach; 
- rzadziej niż raz w roku - w dwóch przypadkach; 
- nigdy – od czasu rozpoznania cukrzycy typu 2 - w czterech przypadkach; 

i) częstotliwość zlecania przez lekarza wykonania badania na poziom cholesterolu 
wynosiła: 
- dwa do trzech razy w roku - w ośmiu przypadkach; 
- raz w roku - w 35 przypadkach; 
- rzadziej niż raz w roku - w sześciu przypadkach; 
- nigdy – od czasu rozpoznania cukrzycy typu 2 - w dwóch przypadkach; 

j) częstotliwość dokonywania oceny występowania objawów stopy cukrzycowej 
wynosiła: 
- raz w roku w 10 przypadkach; 
- co dwa lata w 27 przypadkach; 
- rzadziej niż co dwa lata w sześciu przypadkach; 
- wcale nie wykonywano takiej oceny w 10 przypadkach; 

k) wykonanie pierwszy raz badania okulistycznego po wykryciu cukrzycy typu 2: 
- od razu w 10 przypadkach; 
- w okresie do 2 lat w 27 przypadkach; 
- po 2 latach w sześciu przypadkach; 
- nigdy nie wykonano w 10 przypadkach; 
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l) 52 pacjentów miało mierzone ciśnienie tętnicze podczas każdej wizyty.  

(dowód: akta kontroli str. 57-165) 

NIK ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność 
kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

2. Dostępność pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 do 
świadczeń specjalistycznych 

2.1. W CM „OLK-MED” informacje na temat udzielania świadczeń zdrowotnych 
zamieszczone były na tablicach ogłoszeń na parterze oraz pierwszym i drugim 
piętrze budynku. W informacjach podanych na tablicach ogłoszeń podano, że 
pacjent może zapisać się na wizytę bezpośrednio w rejestracji, osobiście lub 
telefonicznie, za pomocą osoby trzeciej. Możliwe było też zapisanie się na wizytę 
elektronicznie, poprzez formularz rejestracji na stronie internetowej25. W przypadku 
wizyt pilnych rejestracja odbywała się na podstawie skierowania z informacją 
lekarza kierującego o pilności wizyty. W przypadku wizyt kontrolnych termin wizyty 
wyznaczany był przez lekarza leczącego. 

(Dowód: akta kontroli str. 173-175) 

2.1.1. Średni rzeczywisty czas oczekiwania na udzielenie świadczeń osobom 
leczonym w Poradni Diabetologicznej CM „OLK-MED” w latach 2015 – 2017 (II 
kwartał) wynosił: 
- w przypadku wizyt stabilnych: 13 dni na koniec 2015 r., 72 dni na koniec 2016 r., 

oraz 82 dni na koniec pierwszego półrocza 2017 r, 
- w przypadku wizyt pilnych: 10 dni na koniec 2015 r., 15 dni na koniec 2016 r 

oraz 23 dni na koniec pierwszego półrocza 2017 r. 

Specjalista ds. rozliczeń, marketingu i statystyki medycznej podała, że w CM „OLK-
MED” prowadzone są kolejki oczekujących osób pierwszorazowych według 
wytycznych Narodowego Funduszu Zdrowia dla poszczególnych poradni, 
z podziałem na przypadki pilne i stabilne. Nie jest prowadzona i sprawozdawana do 
NFZ osobna kolejka oczekujących dla chorych na cukrzycę typu 2. Wizyty 
wszystkich pacjentów realizowane są według zaleceń lekarza i nie są wpisywane 
w kolejkę oczekujących, w związku z powyższym nie jest wyliczany średni czas 
oczekiwania. 

 (Dowód: akta kontroli str. 178-180, 371-372, 382-383) 

2.1.2. Średni rzeczywisty czas oczekiwania na udzielenie świadczeń osobom 
leczonym w latach 2015 – 2017 (II kwartał) w niżej wymienionych Poradniach CM 
„OLK-MED” wynosił: 
1) w Poradni Okulistycznej: 

- w przypadku wizyt stabilnych: 197 dni na koniec 2015 r., 192 dni na koniec 
2016 r. oraz 157 dni na półrocze 2017 r. 

- w przypadku wizyt pilnych: 9 dni koniec 2015 r., 12 dni na koniec 2016 r. oraz 
22 dni na półrocze 2017 r. 

2) w Poradni Chirurgicznej: 
- w przypadku wizyt stabilnych: 8 dni na koniec 2015 r., 14 dni na koniec 2016 r. 

oraz 15 dni na półrocze 2017 r. 
- w przypadku wizyt pilnych: 4 dni koniec 2015 r., 4 dni na koniec 2016 r. oraz 5 

dni na półrocze 2017 r. 
3) w Poradni Endokrynologicznej: 

                                                      
25  www.olk.pl. 
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- w przypadku wizyt stabilnych: 154 dni na koniec 2015 r., 146 dni na koniec 
2016 r. oraz 129 dni na półrocze 2017 r. 

- w przypadku wizyt pilnych: 80 dni koniec 2015 r., 17 dni na koniec 2016 r. 
oraz 29 dni na półrocze 2017 r. 

4) w Poradni Neurologicznej: 
- w przypadku wizyt stabilnych: 83 dni na koniec 2015 r., 119 dni na koniec 
2016 r. oraz 86 dni na półrocze 2017 r. 
- w przypadku wizyt pilnych: 8 dni koniec 2015 r., 14 dni na koniec 2016 r. oraz 
28 dni na półrocze 2017 r. 

Specjalista ds. rozliczeń, marketingu i statystyki medycznej podała, że wydłużenie 
czasu oczekiwania w przypadkach pilnych związane było z dostosowaniem przyjęć 
pacjentów do czasu pracy lekarza, zarejestrowanych pacjentów oraz limitu 
określonego w umowie z NFZ.  

(Dowód: akta kontroli str. 179-188, 371, 372, 383-384) 

2.2. W CM „OLK-MED” przy Poradni Diabetologicznej nie utworzono „gabinetu stopy 
cukrzycowej” zajmującego się leczeniem powikłań cukrzycy typu 2 (nie ustalono 
tego w umowie z NFZ). 

Pielęgniarka koordynująca podała, że w Poradni Diabetologicznej posiadają 
wymagany umową z NFZ sprzęt medyczny, tj. przyrząd do badania czucia bólu – 
neurotips, przyrząd do badania czucia, temperatury thim-term, widełki stroikowe 128 
Hz, monofilament. 

(Dowód: akta kontroli str. 168, 260-360) 

2.3. W CM „OLK-MED”, wobec braku takiego obowiązku (brak wymagań ze strony 
ZFZ) nie prowadzono się rejestru chorych na cukrzycę. 

 (Dowód: akta kontroli str. 168) 

2.4. W CM „OLK-MED” nie były prowadzone odrębne sprawozdania dotyczące  
pacjentów chorych na cukrzycę lub zagrożonych tym schorzeniem, przekazywane 
okresowo do NFZ. 
Specjalista ds. rozliczeń, marketingu i statystyki medycznej podała, że nie są 
wymagane odrębne sprawozdania dotyczące pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 
lub zagrożonych tym schorzeniem. Przekazywane są raporty statystyczne w 
okresach miesięcznych do NFZ-u, w których podaje się m.in. wykonane świadczenia 
w „OLK-MED”, w tym w Poradni Diabetologicznej i w Poradni POZ.  

(Dowód: akta kontroli str. 173) 

2.5. Świadczenia opieki zdrowotnej – ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
w zakresie diabetologii (rozliczane ilością jednostek rozliczeniowych ustalonych 
w umowie z NFZ) wykonane zostały w poszczególnych okresach objętych kontrolą 
w następującym wymiarze: 
- od 01.08.2013 r. do 31.12.2013 r. – 3 094 jednostek rozliczeniowych (100 % 

jednostek ustalonych w umowie z NFZ), 
- od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. – 7 308,50 jednostek rozliczeniowych, tj. 

o 49,5 jednostek rozliczeniowych mniej niż ustalono w umowie z NFZ, 
- od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. – 9 006 jednostek rozliczeniowych (w tym 1 

500 jednostek rozliczeniowych świadczeń pierwszorazowych), tj. o 336,60 
jednostek rozliczeniowych świadczeń pierwszorazowych26 mniej niż ustalono w 
umowie z NFZ, 

                                                      
26  Od 2015 r. został wprowadzony podział kontraktu z NFZ, m.in. w Poradni Diabetologicznej na dwa zakresy: 
    - świadczenia w zakresie diabetologii, 
    - świadczenia w zakresie diabetologii - świadczenia pierwszorazowe 
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- od 01.08.2016 r. do 31.12.2016 r. – 3 094 jednostek rozliczeniowych (100 % 
jednostek ustalonych w umowę z NFZ). 

- od 01.01.2017 r. do 31.07.2017 r. – 4 615,29 jednostek rozliczeniowych (w tym 
463,32 jednostek rozliczeniowych świadczeń pierwszorazowych) – umowa 
w realizacji. 

Specjalista ds. rozliczeń, marketingu i statystyki medycznej podała, że nie 
wykonanie limitu jednostek rozliczeniowych w Poradni Diabetologicznej określonego 
w umowie na rok 2014 i 2015 spowodowane było m.in. niestawieniem się pacjentów 
na wyznaczone wizyty i brakiem możliwości wykonania tych porad w innym terminie.  

W latach 2015-2017 (do 30 lipca) wykonano świadczenia opieki zdrowotnej - 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie diabetologii na łączną kwotę 
188 293 zł. 

 (Dowód: akta kontroli str. 361-364, 386) 
 
2.6. W CM „OLK-MED” w okresie objętym kontrolą spełnione były wymagania 
określone przez NFZ w zakresie rodzaju i liczby personelu (lekarzy i pielęgniarek) 
udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia cukrzycy. W Poradni 
Diabetologicznej trzy razy w tygodniu pacjentów przyjmował jeden lekarz o dwóch 
specjalizacjach: chorób wewnętrznych i diabetologii oraz jedna pielęgniarka, 
edukator ds. diabetologii. 

(Dowód: akta kontroli str. 365-366) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

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

3. Wdrażanie metod leczenia cukrzycy typu 2 wykorzystujących 
leki najnowszej generacji 

W toku kontroli przeprowadzono - wśród sześciu lekarzy podstawowej opieki 
zdrowotnej i jednego lekarza diabetologa - pracujących w CM „OLK-MED” ankietę 
odnośnie wdrażania metod leczenia cukrzycy typu 2 wykorzystujących leki 
najnowszej generacji. Ankietowani udzielili następujących odpowiedzi: 

- trzech lekarzy podało, że w świetle aktualnej wiedzy medycznej stosowane leki  
i metody leczenia spełniają oczekiwania skutecznego leczenia tej choroby (tj. 
osiągnięcia „wyrównania metabolicznego”), przyczyniają się do ograniczenia 
powstawania powikłań i ich skutków. Czterech lekarzy podało, że stosowanie 
leków ma mniejsze znaczenie, ponieważ większość pacjentów nie przestrzega 
diety i zaleceń lekarskich (w tym dotyczących dawkowania leków, wysiłku 
fizycznego, redukcji masy ciała); 

- czterech lekarzy odpowiedziało, że stosowane metody leczenia cukrzycy typu 2 
uwzględniają leki najnowszej generacji, a trzech lekarzy odpowiedziało, że ich 
nie uwzględniają z powodu ceny leków, która dla większości pacjentów jest za 
wysoka (brak refundacji); 

- pięciu lekarzy odpowiedziało, że z leków najnowszej generacji leki inkretynowe27 
mogłyby być stosowane, ale w Polsce są niedostępne lub są dostępne tylko za 
pełną odpłatnością; 

- trzech lekarzy odpowiedziało, że znane są im przypadki zakupu przez samego 
pacjenta leków niedostępnych w kraju (Polsce) i przyjmowania ich pod kontrolą 

                                                      
27 Jeden lekarz wymienił także lek „dapagliflozyna” oraz jeden lekarz wymienił także lek „inhibitory SGLT2”. 
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lekarza. W ich opinii leki najnowszej generacji dają lepsze wyrównanie cukrzycy, 
mniej hipoglikemii, są bezpieczniejsze dla pacjenta, przyczyniają się do 
ograniczenia powstawania późnych powikłań. 

(Dowód: akta kontroli str. 50-56) 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi 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 Kontroli28, wnosi o: 

1. Kierowanie, określonych w zalecaniach PTD pacjentów, na badania 
przesiewowe. 

2. Kierowanie chorych na cukrzycę na zalecane przez PTD badania diagnostyczne 
i specjalistyczne konsultacje okulistyczne. 

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 NIK29 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 
wykorzystania uwag i 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. 

Bydgoszcz, dnia      września 2017 r. 

  
  

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Jerzy Kuzyniak 

Główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 

  

  

 
 

                                                      
28 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 
29 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, dalej: „ustawa o NIK”. 
 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 



 

14 

  

 

 


