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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 Tadeusz Lewandowski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli nr LBY/64/2017 
z 12 maja 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Rydygiera w Toruniu1,  
ul. Św. Józefa 53/59, 87-100 Toruń 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Sylwia Sobczak, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Toruniu2 

(dowód: akta kontroli str. 2) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie3 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

W okresie objętym kontrolą4 leczenie pacjentów z cukrzycą typu 2 w Szpitalu 
prowadzone było na Oddziale Klinicznym Nefrologii, Diabetologii i Chorób 
Wewnętrznych. Oddział spełniał wymagania w zakresie zatrudnienia personelu 
medycznego5 oraz wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, określone 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego6.  

W badanym okresie w związku z cukrzycą typu 2 leczonych było 413 pacjentów,  
w tym 81, u których chorobę wykryto po raz pierwszy. Chorzy na cukrzycę byli 
przyjmowani na Oddział na bieżąco. Celem hospitalizacji była przede wszystkim 
modyfikacja stosowanego dotąd leczenia lub jego zapoczątkowanie w przypadku 
cukrzycy nowo wykrytej.  

Czas pobytu chorych w Szpitalu wynosił średnio 7 dni. Wartość świadczeń z tytułu 
leczenia cukrzycy typu 2, za które NFZ zapłacił Szpitalowi w latach 2015-2017 (do 
30 kwietnia), wyniosła łącznie 1 036 tys. zł  

                                                      
1 Dalej: „Szpital”. 

2 Dalej: „Dyrektor”. 

3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 

4  Lata 2015 - 2017 (I półrocze). 

5 lekarze, pielęgniarki, dietetyk i psycholog 

6 Dz. U. z 2016 r. poz. 694, ze zm. (dalej: „rozporządzenie w sprawie leczenia szpitalnego”) 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Warunki udzielania świadczeń 

W okresie objętym kontrolą obowiązywała Umowa nr 12-16/T0001/SZP o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej - leczenie szpitalne, podpisana przez Szpital 
z Narodowym Funduszem Zdrowia7. Warunki realizacji tej umowy w 2015 r. 
regulował Aneks Nr 54 z 31 grudnia 2014 r., w 2016 r. Aneks Nr 84 z 5 stycznia 
2016 r. oraz w 2017 r. Aneks Nr 110 z 5 stycznia 2016 r.  

Wartość świadczeń w zakresie diabetologia-hospitalizacja, zakontraktowana 
w planie rzeczowo finansowym stanowiącym załącznik nr 1 do ww. aneksów, 
wynosiła w 2015 r. 877 tys. zł, w 2016 r. 877 tys. zł i w 2017 r. 503 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 6-74) 

Oddział Kliniczny Nefrologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Szpitala8, 
dysponujący 56 łóżkami, udzielał świadczeń zdrowotnych z zakresu diabetologii, 
nefrologii, chorób wewnętrznych, gastroenterologii i reumatologii. 

Na Oddziale w miejscu udzielania świadczeń znajdowały się: 
- pomieszczenia intensywnego nadzoru internistycznego z dwoma stanowiskami 

intensywnej opieki medycznej wyposażone w sprzęt niezbędny do nadzoru 
metabolicznego oraz dwa stanowiska dializacyjne, 

- sala edukacyjna wyposażona w pomoce dydaktyczne i materiały do edukacji 
pacjentów z cukrzycą (w sali znajdował się także aparat CGMS do 
monitorowania glikemii w systemie ciągłym), 

- pracownia endoskopowa, 
- pracownia z aparatem USG z opcją kolorowego Dopplera. 

Ponadto na Oddziale znajdowały się pompy infuzyjne do ciągłej dożylnej infuzji 
insuliny – 15 szt. (w tym pięć na salach intensywnego nadzoru internistycznego), 
kardiomonitory oraz aparat EKG 12-odprowadzeniowy.  

Na Oddziale Kardiologii i Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego, który był 
zlokalizowany na tym samym piętrze budynku naprzeciw Oddziału, znajdowały się: 
przyrząd do całodobowego monitorowania ciśnienia tętniczego krwi (Holter 
ciśnieniowy ABPM) oraz urządzenie rejestrujące pracę serca w sposób ciągły, przez 
24 godziny na dobę (Holter EKG).  

Tym samym, w zakresie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną, wymaganą 
podczas udzielania świadczeń leczenia szpitalnego dla diabetologii, Oddział 
Kliniczny Nefrologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych spełniał wymogi określone 
w rozporządzeniu w sprawie leczenia szpitalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 3-5, 83) 

Pan Marek Muszytowski, Kierownik Oddziału Klinicznego Nefrologii, Diabetologii 
i Chorób Wewnętrznych podał, że z ogólnej liczby łóżek na Oddziale do leczenia 
chorych na cukrzycę przeznaczonych jest 12 łóżek, co nie oznacza ograniczenia 
ilości hospitalizacji z przyczyn związanych z cukrzycą. Na Oddziale mogą być 
wykorzystane jednorazowo dwa stanowiska intensywnej terapii internistycznej jako 
łóżka nadzoru metabolicznego.   

(dowód: akta kontroli str. 111) 

                                                      
7 Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Bydgoszczy, dalej: „NFZ” 

8 Dalej: „Oddział” 
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W badanym okresie na Oddziale pracowało m.in.: dwóch lekarzy specjalistów 
w dziedzinie diabetologii, w pełnym wymiarze godzin, dwie pielęgniarki specjalistki 
pielęgniarstwa diabetologicznego (łącznie 1,25 etatu) oraz psycholog kliniczny 
w wymiarze 0,25 etatu. Jako osoba planująca dietę pracowała, w latach 2015-2016, 
absolwentka Medycznego Studium Zawodowego upoważniona do wykonywania 
zawodu dietetyka (na pełny etat), a w 2017 r. technik technologii żywienia 
(w wymiarze 0,5 etatu).  

Tym samym świadczenia zdrowotne w ramach umowy zawartej z NFZ w rodzaju 
diabetologia-hospitalizacja, wykonywane były przez personel, który spełniał 
wymagania określone w rozporządzeniu w sprawie leczenia szpitalnego.  

(dowód: akta kontroli str. 13-24, 36-49, 58-73, 75-83, 143-145) 

W okresie objętym kontrolą pacjenci chorzy na cukrzycę typu 2 byli przyjmowani na 
Oddział na bieżąco, zarówno w przypadkach pilnych, jak i stabilnych. Natomiast 
średni czas oczekiwania na przyjęcie9 dla pozostałych pacjentów (głównie 
gastroenterologicznych i reumatologicznych) wynosił: od zera w 2015 r., II kw. 
2016 r. i I kw. 2017 r. do 37 dni -w III kw. 2016 r. - dla przypadków pilnych oraz od 
46 do 76 dni - dla przypadków stabilnych.  

(dowód: akta kontroli str. 84) 

Pan Marek Muszytowski, Kierownik Oddziału wyjaśnił, że na Oddziale nie prowadzi 
się listy oczekujących w dziedzinie diabetologii. Wszyscy chorzy z cukrzycą typu 2 
są przez lekarza SOR kwalifikowani do natychmiastowej hospitalizacji, o ile 
zachodzi potrzeba leczenia szpitalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 147) 

Sylwia Sobczak, Dyrektor Szpitala podała, że Szpital prowadzi w formie 
elektronicznej kolejki osób oczekujących zgodnie z zasadami określonymi w art. 20 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych10. Do kolejki osób oczekujących nie są 
wpisywani pacjenci wymagający hospitalizacji z powodu nowo rozpoznanej 
i niewyrównanej cukrzycy lub jej powikłań. Powyższe wiąże się z faktem, iż wszyscy 
ci chorzy są przyjmowani na bieżąco, bez względu na to, czy jest to przypadek pilny, 
czy stabilny. Taki sposób udzielania świadczeń w zakresie diabetologii wynika 
z zasad praktyki klinicznej. Pani Dyrektor dodała, że w związku z obecnie trwającym 
procesem wdrażania nowego systemu do rozliczeń świadczeń zdrowotnych 
planowane jest rozszerzenie jego funkcjonalności celem umożliwienia 
świadczeniobiorcom umawiania się drogą elektroniczną na wizyty w szpitalu, 
monitorowania swojego statusu na liście wraz z powiadamianiem o terminie 
udzielania świadczenia. Dotychczas brakowało przepisów wykonawczych do art. 
23a wyżej wskazanej ustawy. Dopiero w dniu 5 sierpnia 2017 roku wchodzi w życie 
rozporządzenie Ministra Zdrowia dnia 7 lipca 2017 roku w sprawie minimalnej 
funkcjonalności dla systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług 
związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list oczekujących na 
udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej11.  

(dowód: akta kontroli str. 150-153) 

                                                      
9 Na koniec każdego kwartału. 
10 Dz.U. z 2016 roku, poz.1793, ze zm. 
11 Dz.U. z 2017 roku, poz. 1404. Rozporządzenie z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie minimalnej funkcjonalności dla 

systemów teleinformatycznych umożliwiających realizację usług związanych z prowadzeniem przez świadczeniodawców list 
oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2013 r., poz. 516) zostało uchylone z dniem 2 stycznia 
2016 roku 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

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

2. Leczenie pacjentów chorych na cukrzycę typu 2. 

W okresie od 1 stycznia 2015 r. do 20 maja 2017 r. w związku z cukrzycą typu 2 na 
Oddziale było leczonych 413 pacjentów (w 2015 r. 194, w 2016 r. 169, w 2017 r. - 
do 20 maja - 50), w tym u 81 pacjentów cukrzycę typu 2 zdiagnozowano po raz 
pierwszy (w poszczególnych latach odpowiednio: 43, 26 i 12).   

(dowód: akta kontroli str. 88, 90-98) 

W wyniku badania dokumentacji medycznej 30 wybranych losowo pacjentów 
Oddziału, hospitalizowanych w związku z cukrzycą typu 2, ustalono że: 

 najmłodszy pacjent miał 36 lat, najstarszy 93 (średnia wieku - 72 lata), 

 okres trwania cukrzycy wynosił od zera (dwa przypadki nowo wykrytej cukrzycy 
typu 2) do 27 lat (średnio 9,6 lat),  

 liczba dni spędzonych przez pacjentów na Oddziale wynosiła od dwóch do 15 
(średnio 6,9), 

 występowały następujące czynniki zwiększonego ryzyka wystąpienia powikłań: 
15 przypadków choroby niedokrwiennej serca, dwa zawały serca, siedem 
retinopatii cukrzycowej, 13 chorób nerek, cztery neuropatii cukrzycowej, trzy 
zespołu stopy cukrzycowej12.  

Badanie dokumentacji medycznej w zakresie osiągnięcia przez hospitalizowanych 
pacjentów parametrów wyrównania metabolicznego, określonych w zaleceniach 
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego13, wykazało że parametry te osiągnięto 
dla:  
- gospodarki lipidowej14 - w przypadku dziesięciu pacjentów (33%),  
- ciśnienia tętniczego15 - 27 pacjentów (90%),  
- wskaźnika BMI16 - pięciu pacjentów (17%),  
- glukozy na czczo17 - 21 pacjentów (70%), 
- HbA1c - hemoglobiny glikowanej18 - czterech pacjentów (13%). 

Ośmiu pacjentów osiągnęło ww. parametry dla jednego wskaźnika objętego 
badaniem, jedenastu dla dwóch, siedmiu dla trzech oraz czterech pacjentów dla 
czterech wskaźników. 

(dowód: akta kontroli str. 112-141) 

Pan Marek Muszytowski, Kierownik Oddziału podał, że podczas leczenia 
szpitalnego chorych z cukrzycą typu 2 nie jest możliwe, z klinicznego punktu 
widzenia, osiągnięcie parametrów wyrównania metabolicznego zgodnie 
z zaleceniami PTD. Można jedynie uzyskać normalizację niektórych wyników badań, 
np. stężenia glukozy we krwi, czy obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Celem 

                                                      
12 W żadnym przypadku nie dokonano amputacji kończyny. 
13 Dalej: „PTD” 
14 Wyniki poziomu: a) cholesterolu całkowitego < 175 mg/dl (< 4,5 mmol/l), b) cholesterolu frakcji LDL < 100 ,g/dl (< 2,6 

mmol/l), c) cholesterolu frakcji HDL > 40 mg/dl, > 1,0 mmol/l u mężczyzn, 50 mg/dl, > 1,3 mmol/l dla kobiet, d) trójglicerydów 
< 150 mg/dl, < 1,7 mmol/l. 

15 Ciśnienie skurczowe: < 140 mm Hg;  rozkurczowe: < 90 mm Hg. 
16 < 25 kg/m2 [wskaźnik masy ciała BMI obliczany przez podzielenie masy ciała (w kilogramach) przez wzrost do kwadratu (w 

metrach)] 
17 < 140 [mg/%] 
18 ≤ 7% (53 mmol/mol) 
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Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 
 

7 

 

hospitalizacji jest przede wszystkim modyfikacja stosowanego dotąd leczenia lub 
jego zapoczątkowanie. Do metabolicznego wyrównania cukrzycy, w odniesieniu do 
oczekiwanych kryteriów zgodnie z zaleceniami PTD, dochodzi w okresie od kilku 
tygodni do kilku miesięcy, już pod kontrolą i opieką poradni diabetologicznej, pod 
warunkiem stosowania się chorego do zaleceń poszpitalnych.  

Pan Marek Muszytowski dodał, że pacjenci przyjmowani do Szpitala  
z niewyrównaną lub nowo wykrytą cukrzycą są poddawani intensywnej terapii 
behawioralnej. Każdy chory jest indywidualnie edukowany przez wykwalifikowany 
personel, z uwzględnieniem wieku, aktywności fizycznej i zawodowej oraz 
współistniejących powikłań cukrzycy. W oparciu o profil dobowy glikemii i wartość 
hemoglobiny glikowanej (HbA1C) ustala się dalsze leczenie hipoglikemizujące. 
Modyfikowane jest również leczenie nadciśnienia tętniczego i zaburzeń gospodarki 
lipidowej. Najszybciej wstępnej oceny skuteczności leczenia można dokonać po 
upływie 2-3 tygodni. Krótki czas pobytu chorego na oddziale (średnio pięć dni) nie 
pozwala na taką ocenę. Tym samym oceną skuteczności leczenia i analizą 
wyrównania metabolicznego, jak wspomniano wyżej, zajmują się poradnie 
diabetologiczne. 

(dowód: akta kontroli str. 148-149) 

Wartość świadczeń w zakresie leczenia cukrzycy typu 2 wykonanych 
i przedstawionych NFZ do rozliczenia przez Szpital wyniosła w 2015 r. 501 tys. zł, 
w 2016 r. 430 tys. zł, w 2017 r. (do 30 kwietnia) 123 tys.  zł - łącznie - 1 054 tys. zł. 

Wartość świadczeń niezapłaconych przez NFZ wyniosła w 2016 r. 16 016 zł, 
w 2017 r. (do 30 kwietnia) 2 288 zł19. Dotyczyło to ośmiu prawidłowo sprawozdanych 
w raporcie statystycznym hospitalizacji pacjentów wykazanych do rozliczenia 
w ramach grupy K 3520. 

(dowód: akta kontroli str. 90-99) 

Sylwia Sobczak, Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że przyczyną braku zapłaty było 
przekroczenie limitu zakontraktowanych świadczeń. Pacjenci, za których NFZ nie 
zapłacił w zdecydowanej większości byli przyjęci w trybie nagłego zagrożenia 
zdrowotnego. Dodała, że 6 lutego 2017 roku Szpital złożył do NFZ pismo w sprawie 
zwrotu środków finansowych z tytułu świadczeń ponadlimitowych za 2016 r. 
w rodzaju leczenie szpitalne. W propozycji ugody NFZ nie przewidział zwrotu 
środków za ponadlimitowe świadczenia w zakresie diabetologii. Planowane jest 
skierowanie pozwu do sądu cywilnego w tej sprawie. Dyrektor Szpitala 
poinformowała także, że kwota 2 288 zł za świadczenia nieopłacone w kwietniu 
2017 r. została ujęta w fakturze wystawionej w czerwcu 2017 r., w związku ze 
zwiększeniem wartości umowy w zakresie „diabetologia - hospitalizacja”21. 

(dowód: akta kontroli str. 150-153) 

Dziesięciu lekarzy pracujących na Oddziale i zajmujących się leczeniem chorych na 
cukrzycę typu 2 udzieliło informacji na temat stosowanych obecnie leków i metod 
leczenia tej choroby. Wszyscy oni posiadali specjalizację z chorób wewnętrznych. 
Ponadto dwóch z nich dodatkowo miało specjalizację z diabetologii, czterech 
z nefrologii i jeden z gastrologii. 
Siedmioro lekarzy uznało, że stosowane leki i metody leczenia cukrzycy typu 2 
spełniają oczekiwania skutecznego leczenia tej choroby (tj. osiągnięcia wyrównania 

                                                      
19 W 2015 r. wszystkie świadczenia w zakresie leczenia cukrzycy typu 2 wykonane i przedstawione NFZ do rozliczenia przez 

Szpital została zapłacone 
20 Cukrzyca z powikłaniami i inne stany hipoglikemiczne 
21 zgodnie z zasadami wskazanymi w § 18 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych 

warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r., poz. 1146) 
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metabolicznego), przyczyniają się do ograniczenia powstawania powikłań i/lub ich 
skutków oraz uwzględniają leki najnowszej generacji. Troje lekarzy nie zgodziło się 
z tym twierdzeniem uważając, że metody leczenia cukrzycy w Polsce nie 
uwzględniają najnowszych leków ze względu na ich wysoką cenę i brak refundacji. 
Siedmioro lekarzy uznało, że w Polsce stosowane są wszystkie potrzebne do 
leczenia cukrzycy leki, a ich odpłatność zależy od listy refundacyjnej. Troje lekarzy – 
odnosząc się do leków najnowszej generacji, które mogłyby być stosowane, ale 
w Polsce są niedostępne lub tylko za pełną odpłatnością – wymieniło następujące 
leki: analogi długodziałające insuliny, agoniści receptora GLP-1, inhibitory SGLT-2, 
inhibitory DPP-4, agoniści PPAR gamma.  
Troje z lekarzy podało, że spotkali się z przypadkami, gdy pacjent sam kupuje leki 
niedostępne w Polsce i przyjmuje je pod kontrolą lekarza, przy czym dwoje z nich 
potwierdziło, że obserwuje się wówczas lepsze efekty leczenia cukrzycy niż przy 
zastosowaniu leków ogólnie dostępnych. Siedmioro lekarzy odpowiedziało, że nie 
zna takich przypadków.  

(dowód: akta kontroli str. 100-109) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

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 o NIK22 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. 

Najwyższa Izba Kontroli, odstępując od formułowania wniosków pokontrolnych, nie 
oczekuje przedstawienia przez Panią Dyrektor informacji, o której mowa 
w art. 62 ustawy o NIK. 

Bydgoszcz, dnia      lipca 2017 r. 

  
Najwyższa Izba Kontroli  

 Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Dyrektor 
Barbara Antkiewicz Tadeusz Lewandowski 

Doradca techniczny 

 

........................................................ 
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Podpis podpis 

  

  

 

                                                      
22 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, dalej: „ustawa o NIK”. 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 


