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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli R/17/004 - Zapewnienie opieki długoterminowej, paliatywnej i hospicyjnej 
w warunkach domowych w województwie kujawsko-pomorskim, ze szczególnym 
uwzględnieniem powiatu bydgoskiego 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Bydgoszczy 

Kontroler Tadeusz Lewandowski, doradca techniczny, upoważnienie do kontroli 
nr LBY/111/2017 z 12 maja 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Medycyna Specjalistyczna Spółka z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy1,  
ul. Łochowska 69, 85-395 Bydgoszcz 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jacek Maciej Rosa, Prezes Zarządu Spółki 

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność Ośrodka Wentylacji 
Domowej w Bydgoszczy3 – w okresie objętym kontrolą4 – w zakresie udzielania 
świadczeń zdrowotnych przez zespoły długoterminowej opieki domowej dla 18 osób 
wentylowanych mechanicznie z terenu powiatu bydgoskiego. 

Ośrodek udzielał takich świadczeń na podstawie umów z Narodowym Funduszem 
Zdrowia5 zgodnie z warunkami określonymi w tych umowach oraz w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej6. Ośrodek spełniał wymogi m.in. pod względem warunków 
lokalowych, posiadanego sprzętu, zatrudnionego personelu medycznego, jego 
kwalifikacji i doświadczenia. Wizyty lekarzy, pielęgniarek i fizjoterapeutów w domu 
pacjenta odbywały się z wymaganą częstotliwością i były udokumentowane zgodnie 
z wymaganiami określonymi w ww. rozporządzeniu. Ośrodek prowadził 
dokumentację wskazaną w § 11 Zarządzenia Nr 60/2016/DSZOZ Prezesa NFZ 
z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umów w rodzaju świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki 
długoterminowej7, a także prawidłowo wywiązywał się z obowiązków 
sprawozdawczych i rozliczeniowych względem NFZ, przekazując miesięczne 
raporty zawierające wymagane dane o pacjentach i udzielonych świadczeniach 
w terminach określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 września 

                                                      
1 Dalej „Spółka”. 

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

3 Przychodnia specjalistyczna w ramach podmiotu leczniczego działającego pod firmą Medycyna Specjalistyczna Sp. z o.o., 
dalej „Ośrodek”. 

4 Tj. w latach 2014-2017 (I połowa). 

5 Dalej „NFZ”. 

6 Dz. U. z 2015 r. poz. 1658, dalej „rozporządzenie w sprawie opieki długoterminowej”. 

7 NFZ  z 2016 r. poz. 60, wcześniej NFZ z 2014 r. poz. 69, NFZ z 2013 r. poz. 87. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 
 

4 

 

2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej8. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Wykonanie umów zawartych z NFZ 

1. W badanym okresie zasady udzielania świadczeń długoterminowej opieki 
domowej dla dorosłych i dzieci wentylowanych mechanicznie9, na terenie 
województwa kujawsko-pomorskiego, regulowały następujące dwie umowy 
zawarte przez Spółkę z Kujawsko-Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim 
Narodowego Funduszu Zdrowia w Bydgoszczy10 oraz zmieniające je aneksy: 

─ od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. umowa nr 11-13/B0378/SPO11 
z 27 stycznia 2011 r. wraz z 16 aneksami, w której cenę jednostkową 
świadczenia ustalono w wysokości 160 zł za osobodzień;  

─ od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2017 r. umowa nr 14-17/B0378/SPO 
z 10 lipca 2014 r. wraz z 21 aneksami, w której cenę jednostkową 
świadczenia ustalono w wysokości 151,50 zł za osobodzień dla pacjentów 
dorosłych oraz 160 zł za osobodzień dla dzieci.  

(dowód: akta kontroli str. 14-100, 114-126, 165) 

Rozliczenie z NFZ świadczeń wykonanych przez Ośrodek w badanym okresie 
przedstawiało się następująco:  

─ w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. Ośrodek wykonał świadczenia 
o łącznej wartości 1 834,4 tys.  zł (11 465,3 osobodni, z tego 9734,2 na rzecz 
dorosłych oraz 1731,1 na rzecz dzieci). Za ww. świadczenia NFZ zapłacił 
łącznie 1 819,0 tys. zł, z tego 1 680,1 tys. zł na podstawie faktur do wysokości 
określonych w umowie na każdy miesiąc oraz 138,9 tys. zł za tzw. 
nadwykonania12 (z ceną 144 zł za osobodzień na rzecz pacjenta dorosłego);  

─ w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2014 r. Ośrodek wykonał świadczenia 
o łącznej wartości 2 108,3 tys. zł (13 773,2 osobodni, z tego 11 465,3 na rzecz 
dorosłych i 2 544,9 na rzecz dzieci). Za ww. świadczenia NFZ zapłacił łącznie 
1 894,3 tys. zł, z tego 1 613,6 tys. na podstawie faktur do wysokości 
określonych w umowie na każdy miesiąc oraz 280,7 tys. zł za nadwykonania13 
(z ceną 78,78 zł za osobodzień na rzecz pacjenta dorosłego i 160 zł za 
osobodzień na rzecz dziecka);   

─ w 2015 r. Ośrodek wykonał świadczenia o łącznej wartości 5 036,9 tys. zł 
(32 883,8 osobodni, z tego 26 412,8 na rzecz dorosłych i 6 471 na rzecz dzieci). 
Za ww. świadczenia NFZ zapłacił łącznie 4 552,3 tys. zł, z tego 3 715,8 tys. zł 
na podstawie faktur do wysokości określonych w umowie na każdy miesiąc14 

                                                      
8 Dz. U. z 2016 r. poz. 1146, dalej „rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów”. 

9 Dalej „świadczenia”. 

10 Dalej „KPOW NFZ”. 

11 Na podstawie aneksu nr 16 z 31 grudnia 2013 r. umowa otrzymała oznaczenie „umowa nr 11-14/B0378/SPO”. 

12 Kwota ustalona w wyniku ugody nr 14-21/11-14/B0378/SPO/UG2014 podpisanej przez KPOW NFZ ze Spółką 14 maja 
2015 r., dotycząca 964,6 osobodni na rzecz pacjentów dorosłych. 

13 Kwota ustalona w wyniku ugody nr 14-22/11-14/B0378/SPO/UG2014 podpisanej przez KPOW NFZ ze Spółką 14 maja 
2015 r., dotycząca 2 942,2 osobodni na rzecz pacjentów dorosłych i 306 osobodni na rzecz dzieci. 

14 Z tego 7 856,00 zł tytułem dodatkowych kosztów za świadczenia udzielane przez pielęgniarki. Koszty te wynikają z § 2 ust. 3 
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), dalej „koszty dodatkowe”. 
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oraz 836,5 tys. zł za nadwykonania15 (z ceną 90,90 zł za osobodzień na rzecz 
pacjenta dorosłego i ceną 128,00 zł za osobodzień na rzecz dziecka); 

─ w 2016 r. Ośrodek wykonał świadczenia o łącznej wartości 5 806,3 tys. zł 
(37 837,8 osobodni, z tego 29 148,8 na rzecz dorosłych i 8 689 na rzecz dzieci). 
Za ww. świadczenia NFZ zapłacił łącznie 5 710,1 tys. zł na podstawie faktur do 
wysokości określonych w umowie na każdy miesiąc oraz 34,3 tys. zł tytułem 
kosztów dodatkowych; 

─ w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2017 r. Ośrodek wykonał świadczenia 
o łącznej wartości 3 079,2 tys. zł (20 067,6 osobodni, z tego 15 485,6 na rzecz 
dorosłych i 4 582 na rzecz dzieci). Za ww. świadczenia NFZ zapłacił łącznie 
2 117,2 tys. zł na podstawie faktur do wysokości określonych w umowie na 
każdy miesiąc oraz 27,8 tys. zł tytułem kosztów dodatkowych. 

Łącznie w badanym okresie Spółka nie uzyskała 1 772,1 tys. zł należności za 
wykonane przez Ośrodek świadczenia, z tego 810,1 tys. zł za okresy już rozliczone, 
w stosunku do których zawarto z NFZ ugody, a pozostałe 962,0 tys. zł za I półrocze 
2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 101-113, 127-131, 165-166) 

Kierownik Ośrodka wskazał, że odmowa przyjęcia chorego do leczenia nie jest 
możliwa ze względów medycznych, moralnych i prawnych, gdyż: 

─ chorzy kwalifikujący się do leczenia w ramach wentylacji długoterminowej 
w trybie inwazyjnym to chorzy zmuszeni do przebywania w szpitalnym Oddziale 
Intensywnej Terapii z racji niewydolności oddechowej i konieczności 
stosowania respiratora. Jednocześnie ich dalszy pobyt na oddziale nie jest 
uzasadniony medycznie i ekonomicznie, a jednocześnie znacznie pogarsza 
komfort życia chorego, 

─ chorzy kwalifikujący się do wentylacji w trybie nieinwazyjnym to chorzy z ciężką 
niewydolnością oddechową, z hipowentylacją pęcherzykową, często 
dusznością spoczynkową, u których włączenie wentylacji długoterminowej daje 
szansę na zniesienie dolegliwości, ograniczenie powikłań narządowych 
i przedłużenie życia, w każdym z tych przypadków włączenie wentylacji 
długoterminowej, domowej daje ogromne korzyści medyczne, społeczne 
i ekonomiczne. 

Kierownik dodał, że Ośrodek wychodzi z założenia, ze względów głównie 
medycznych i etycznych, że nie można stawiać barier w przyjmowaniu do leczenia 
chorych zgłaszających się i wymagających leczenia wentylacyjnego, nawet jeżeli ich 
liczba przekracza liczbę chorych zakontraktowanych w umowie z NFZ. 

(dowód: akta kontroli, str. 309-310) 

W okresie objętym kontrolą Ośrodek wielokrotnie podejmował próby zwiększenia 
limitu udzielanych świadczeń, kierując do Dyrektora KPOW NFZ: 

─ 28 pism zawierających m.in. prośbę o zwiększenie limitu finansowego 
obowiązującej umowy w zakresie świadczeń zespołu długoterminowej opieki 
domowej dla pacjentów i dzieci wentylowanych mechanicznie, przedstawiając 
przy tym dane o nowych pacjentach objętych świadczeniami16, 

─ dwa pisma o przesunięcie niewykorzystanych środków między zakresami, 

                                                      
15 Kwota ustalona w wyniku ugody nr 15-15/14-17/B0378/SPO/UG2015 z 26 czerwca 2016 r., dotycząca 7 393 osobodni na 

rzecz pacjentów dorosłych i 1 285 osobodni na rzecz dzieci. 

16 Siedem pism w 2014 r., jedenaście w 2015 r., osiem w 2016 r. i dwa w I połowie 2017 r. 
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─ trzykrotnie pismo o zwiększenie do 1,0 współczynnika finansowania w grupie 
pacjentów wentylowanych nieinwazyjnie, u których wymagana jest maksymalna 
liczba wizyt. 

W odpowiedzi na pisma Ośrodka KPOW NFZ najczęściej informował o braku 
możliwości zwiększenia poziomu finansowania świadczeń i o rozważeniu takiej 
ewentualności po analizie wykonania i rozliczenia wszystkich umów. W trzech 
pismach17 KPOW NFZ powołał się na podpisane aneksy zwiększające umowy18. 

(dowód: akta kontroli str. 180-233) 

2. Według szacunkowych danych uzyskanych od Prezesa Zarządu Spółki 
nadwyżka przychodów nad kosztami z tytułu udzielonych świadczeń wentylacji 
w warunkach domowych we wszystkich ośrodkach wentylacji domowej 
należących do Spółki19 wyniosła w latach 2014-2016 łącznie 1 427,7 tys. zł. 
Natomiast w I półroczu 2017 r. koszty przekroczyły przychody o 395,4 tys. zł. 

Średni miesięczny koszt obsługi jednego pacjenta w tych ośrodkach wynosił 
3,9 tys. zł w latach 2014-2015, 4,0 tys. zł w 2016 r. i 3,1 tys. zł w I połowie 
2017 r. Kierownik Ośrodka wyjaśnił, że koszty wykazane w I półroczu 2017 r. nie 
są miarodajne. Część kosztów ponoszonych na pacjentów wentylowanych 
mechanicznie, m.in. dotyczących zakupu sprzętu medycznego i sprzętu 
jednorazowego, występuje w drugiej połowie roku. Dodał, że szacunkowe koszty 
za cały rok 2017 będą porównywalne do kosztów w latach 2014-2016.  

Średni miesięczny przychód na pacjenta20 wynosił 4,1 tys. zł w 2014 i 2016 r., 
4,0 tys. zł  w 2015 r. i 2,9 tys. zł w I połowie 2017 r.21 Przychód miesięczny na 
pacjenta w Ośrodku22 był niższy od przeciętnego w latach 2014-2015 i wynosił 
3,8 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 299-301, 349-350) 

3. Według informacji uzyskanych od Kierownika Ośrodka w chwili przystępowania 
do konkursu w 2014 r. Ośrodek od ośmiu lat prowadził leczenie chorych 
wentylowanych w domu. Przy kalkulacji oferty przyjmowana była liczba 
jednostek rozliczeniowych konieczna do kontynuacji opieki nad już leczonymi 
chorymi powiększona o ok. 10% na chorych, którzy mogą znaleźć się pod 
opieką Ośrodka w kolejnym okresie rozliczeniowym. Kierownik dodał, że liczba 
chorych jest uzależniona od możliwości finansowych oraz logistycznych 
Ośrodka, ale jest on zawsze przygotowany na przyjęcie dodatkowych 
pacjentów.  

Odnosząc się do ceny jednostki rozliczeniowej – 160 zł za osobodzień23 –  
Kierownik podał, że oddziały NFZ proponują sugerowaną cenę jednostki 
rozliczeniowej. Ceny proponowane przez świadczeniodawców, a także ustalane 
w trakcie konkursu i negocjacji nie mogą różnić się o więcej niż 10% od ceny 
sugerowanej. Ponadto pod koniec roku NFZ przekazuje propozycję finansową 

                                                      
17 Z 12 stycznia,  25 lutego 2015 r. i 6 maja 2016 r.   

18 Aneks nr 5 z 5 stycznia 2015 r. aneks nr 6 z 28 stycznia 2015 r. oraz aneks nr 14 z 30 maja 2016 r. 

19 Koszt całkowity   (koszty poniesione w danym okresie przez wszystkie ośrodki) podzielony przez średnią liczbę pacjentów i 
przez liczbę miesięcy.  

20 Kwota wypłacona Spółce przez NFZ na wszystkie ośrodki w danym okresie podzielona przez liczbę miesięcy oraz  średnią 
liczbę pacjentów (od 220 do 361). 

21 Niższe przychody w I połowie 2017 r. wynikały z zapłaty przez NFZ wyłącznie kwot za pacjentów zakontraktowanych bez 
zapłaty za nadwykonania. 

22 kwota wypłacona w danym okresie Spółce przez KPOW NFZ podzielona przez liczbę miesięcy i średnią liczbę pacjentów 
(od 81 do 124) w województwie kujawsko-pomorskim (dalej „Województwo”). 

23 W tej wysokości zakontraktowano świadczenia dla dzieci wentylowanych mechanicznie, natomiast cenę dla pacjentów 
dorosłych zakontraktowano niższą od oferowanej i wyniosła ona 151,50 zł. 
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na rok kolejny biorąc pod uwagę liczbę chorych z sierpnia tego roku, a nie 
aktualną. Brak porozumienia spowodowałby ryzyko zerwania kontraktu, stąd 
propozycja NFZ jest przyjmowana, licząc na zwiększenie finansowania w ciągu 
roku lub spłatę ew. nadwykonań. W kolejnych okresach rozliczeniowych liczbę 
oraz cenę jednostek rozliczeniowych ustalano w sposób analogiczny do wyżej 
opisanego. Kierownik dodał, że Ośrodek każdorazowo uzyskiwał najwyższą 
możliwą liczbę punktów rankingowych.   

(dowód: akta kontroli str. 307-318) 

Według obowiązującej umowy z NFZ wartość punktu rozliczeniowego 
(osobodnia) wynosiła: 

─ od 1 stycznia do 30 czerwca 2014 r. – 160 zł dla pacjentów dorosłych i dzieci, 

─ od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2017 r. – 151,50 zł dla pacjentów dorosłych 
oraz 160 zł dla dzieci. 

W ocenie Kierownika Ośrodka w obecnym systemie kalkulacji kosztów poziom 
finasowania jest wystarczający do zapewnienia minimalnej, koniecznej opieki 
nad chorymi wentylowanymi w domu.   

(dowód: akta kontroli str. 165-166, 309-310) 

4. Udzielając świadczeń, Ośrodek korzystał z podwykonawców w celu 
wykonywania badań m.in. w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, 
mikrobiologicznej i obrazowej. W okresie objętym kontrolą Spółka miała zawarte 
umowy z 10 podmiotami. W każdym przypadku w umowie zawarto zastrzeżenie 
o prawie NFZ do przeprowadzenia kontroli podwykonawcy. Badania wykonane 
rozliczano miesięcznie zgodnie z aktualnym cennikiem badań diagnostycznych 
podwykonawcy na podstawie wystawionych przez niego faktur. 

 (dowód: akta kontroli str. 34-35, 60, 114-126, 234-235) 

5. Ośrodek przekazywał drogą elektroniczną do KPOW NFZ miesięczne raporty 
statystyczne zawierające dane o świadczeniobiorcach i udzielonych 
świadczeniach (m.in. o liczbie osobodni świadczeń w miesiącu). Po 
potwierdzeniu raportu Ośrodek wystawiał elektroniczną fakturę na podstawie 
przekazanego szablonu. Kontrola NIK nie wykazała przypadków 
nieterminowego składania dokumentów rozliczeniowych do  KPOW NFZ, które 
zgodnie z § 23 ust. 3 załącznika do rozporządzenia w sprawie ogólnych 
warunków umów powinny być złożone do 10 dnia każdego miesiąca, za miesiąc 
poprzedni.  

(dowód: akta kontroli str. 302, 304-305, 328-340) 

6. Na podstawie badania wpływów z 52 faktur za świadczenia wykonane przez 
Ośrodek w latach 2014-2017 (I półrocze) stwierdzono 10 przypadków 
nieterminowej zapłaty przez KPOW NFZ. W 2014 r. dziewięć faktur zostało 
zapłaconych z opóźnieniem od jednego do ośmiu dni, a faktura za maj 2016 r. 
z 14-dniowym opóźnieniem w stosunku do terminu określonego w § 24 ust. 1 
załącznika do rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów. 

(dowód: akta kontroli str.303) 

Koordynator w Spółce podała, że nie pamięta, jak sytuacja wyglądała w 2014 r. 
i nie zna powodu opóźnienia przez NFZ zapłaty faktury za maj 2016 r. Jako 
prawdopodobne przyczyny opóźnień wymieniła korekty faktur oraz uzgadnianie 
aneksu do umowy z NFZ.  

(dowód: akta kontroli str. 319) 
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7. W okresie objętym kontrolą na Spółkę nie były nakładane kary umowne 
w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy zawartej 
z NFZ. 

(dowód: akta kontroli str. 319-320) 

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

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

2. Organizacja procesu udzielania świadczeń zdrowotnych 
objętych umowami z NFZ 

1. Warunki lokalowe Ośrodka, dostępność i kwalifikacje personelu oraz 
zaopatrzenie w sprzęt spełniały wymogi określone w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia w sprawie opieki długoterminowej. 

W siedzibie Ośrodka znajdowały się m.in. pomieszczenia przystosowane do 
celów biurowych oraz do przechowywania leków, materiałów opatrunkowych 
i sprzętu medycznego, punkt dekontaminacji sprzętu oraz pomieszczenie 
archiwum.  

Personel medyczny zatrudniony przez Spółkę w okresie objętym kontrolą 
stanowiło: 
─ 23 lekarzy specjalistów z anestozjologii i intensywnej terapii, jeden 

specjalista chorób płuc, jeden neurolog i jeden pediatra, 

─ 25 pielęgniarek, z tego 20 posiadających specjalizację pielęgniarstwa 
anestezjologicznego i intensywnej opieki, trzy po kursie kwalifikacyjnym 
pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz dwie po kursie 
pielęgniarstwa opieki długoterminowej, wszystkie z wymaganym 
doświadczeniem zawodowym (min. rocznym),  

─ 31 fizjoterapeutów24. 

Oględziny przeprowadzone przez NIK 7 września 2017 r. potwierdziły, że 
Ośrodek dysponował przenośnym aparatem EKG, zestawami do udzielania 
pierwszej pomocy lekarskiej w opiece wentylacyjnej (sprzęt jednorazowy do 
wentylacji mechanicznej, aparat ambu, pulsoksymetr) dla każdego lekarza 
udzielającego świadczeń oraz neseserami pielęgniarskimi dla każdej 
pielęgniarki, zawierającymi: 

─ podstawowy sprzęt i materiały jednorazowego użytku, w tym zestaw do 
wykonania iniekcji, przetaczania płynów infuzyjnych, zestaw do wykonywania 
opatrunków, zestaw podstawowych narzędzi chirurgicznych, pakiet ochronny, 

─ zestaw do założenia i usunięcia zgłębnika oraz do karmienia przez zgłębnik, 
stomię, 

─ zestaw do karmienia przez przetokę i pielęgnacji przetoki, 
─ zestaw do założenia, płukania i usunięcia cewnika, 
─ pakiet do dezynfekcji, 
─ zestaw przeciwwstrząsowy, 
─ glukometr, 
─ termometr, 
─ aparat do pomiaru ciśnienia krwi, 

                                                      
24 Z tego na 2 września 2017 r. było zatrudnionych: 24 lekarzy, 14 pielęgniarki i 23 fizjoterapeutów. 
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─ zestaw do wykonywania zabiegów i czynności higieniczno-pielęgnacyjnych, 
─ środki ochrony osobistej: fartuchy, maseczki, rękawice. 

(dowód: akta kontroli, str. 168-179) 

W okresie objętym kontrolą NFZ prowadził postępowanie konkursowe na 
udzielanie świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla pacjentów 
wentylowanych mechanicznie na okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2017 r. 
W tym postępowaniu – 23 kwietnia 2014 r. – Spółka złożyła  dwie oferty: dla 
pacjentów dorosłych oraz dla dzieci. Oferty w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 
2014 r. dotyczyły udzielania ww. świadczeń 80 pacjentom dorosłym oraz 15 
dzieciom wentylowanym mechanicznie, co oznaczało odpowiednio 14 720 
i 2 760 osobodni świadczeń. 

W zakresie personelu medycznego przedstawiono w ofercie dla pacjentów 
dorosłych 12 lekarzy anestezjologów (dostępnych łącznie przez 131 godzin na 
tydzień), 12 pielęgniarek posiadających specjalizację pielęgniarstwa 
anestezjologicznego (dostępnych łącznie 322 godziny tygodniowo) oraz 24 
fizjoterapeutów (dostępnych 214 godzin w tygodniu). Oferta dla dzieci w tym 
zakresie  dotyczyła 10 lekarzy (w tym jeden pediatra), 11 pielęgniarek oraz 10 
fizjoterapeutów dostępnych przez odpowiednio 31, 58 i 54 godziny tygodniowo. 
Na dzień złożenia oferty Ośrodek zatrudniał: 17 lekarzy, 18 pielęgniarek oraz  
28 fizjoterapeutów25. 

W zakresie posiadanych zasobów oferowano: 

─ respiratory: 101 szt. w ofercie dla dorosłych i 20 szt. dla dzieci, 
─ ssaki: odpowiednio 80 i 20, 
─ pulsoksymetry: 88 i 20, 
─ jednorazowe zestawy do toalety tracheostomii: 100 i 20, 
─ worki samosprężalne: 85 i 20, 
─ koncentrator tlenu: 2 i  2, 
─ spirometr:  3 i 3, 
─ pikflometr: 3 i 3, 
─ polisomnograf: 2 i 2, 
─ zestaw do udzielania pierwszej  pomocy lekarskiej: 15 i 15, 
─ neseser pielęgniarski: 15 i 15, 
─ stetoskopy: 30 i 20, 
─ aparat do pomiaru stężenia tlenku węgla w wydychanym powietrzu:  2 i 1, 
─ EKG: 1 i 1, 
─ telefon: 5 i 2. 

Wskazane w ofercie warunki lokalowe Ośrodka, dostępność i kwalifikacje personelu 
oraz zaopatrzenie w sprzęt spełniały wymogi określone w załączniku nr 4 do 
rozporządzenia w sprawie opieki długoterminowej.  

(dowód: akta kontroli str. 132-144, 236-298) 

2. W okresie objętym kontrolą Ośrodek udzielał świadczeń w ramach 
długoterminowej opieki domowej łącznie 18 pacjentom wentylowanym 
mechanicznie z terenu powiatu bydgoskiego (ośmiu w 2014 r., 10 w 2015 r., 15 
w 2016 r. i 13 w pierwszej połowie 2017 r.). Zgodnie z kryteriami ustalonymi 
w rozporządzeniu w sprawie opieki długoterminowej26 dziewięciu pacjentów 

                                                      
25 W ofertach wymieniono łącznie 14 lekarzy, 12 pielęgniarek oraz 25 fizjoterapeutów. 

26 Załącznik nr 4 - warunki realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w 
ramach opieki długoterminowej – warunki udzielania świadczeń przez zespół długoterminowej opieki domowej dla 
dorosłych, dzieci i młodzieży wentylowanych mechanicznie.  
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należało do grupy pierwszej, siedmiu do grupy drugiej i dwóch do grupy 
trzeciej27.  

(dowód: akta kontroli str. 298) 

Dokumentacja medyczna ww. pacjentów zawierała m.in.:  

─ pisemną zgodę na ten typ leczenia (w przypadku dzieci zgodę opiekuna 
prawnego),  

─ miesięczne karty wentylacji okresowej28 potwierdzone podpisem pacjenta 
lub opiekuna  

─ potwierdzone przez chorego lub opiekuna karty wizyt lekarza, pielęgniarki 
i fizjoterapeuty zawierające m.in. datę wizyty, podpis i pieczęć wizytującego. 

Badanie dokumentacji 18 ww. pacjentów powiatu bydgoskiego wykazało, że 
częstotliwość wizyt lekarza, pielęgniarki oraz fizjoterapeuty w domu 
świadczeniobiorcy była zgodna z wymogami określonymi w rozporządzeniu 
w sprawie opieki długoterminowej, tj.:  

─ dla 16 pacjentów grupy 1 i 2 porady lekarskie nie mniej niż jeden raz 
w tygodniu, wizyty pielęgniarskie nie mniej niż dwa razy w tygodniu, wizyty 
fizjoterapeuty nie mniej niż dwa razy w tygodniu, 

─ dla dwóch pacjentów grupy 3 porady lekarskie nie mniej niż jeden raz na 
dwa tygodnie, wizyty pielęgniarskie nie mniej niż jeden raz w tygodniu, 
wizyty osoby prowadzącej fizjoterapię nie mniej niż dwa razy w tygodniu. 

(dowód: akta kontroli str. 145-160) 

3. Raporty statystyczne przekazywane przez Ośrodek do NFZ drogą 
elektroniczną29, będące podstawą rozliczeń i płatności z NFZ, za świadczenia 
udzielone w miesięcznych okresach sprawozdawczych zawierały m.in. 
informacje o świadczeniobiorcach oraz liczbie osobodni w miesiącu 
przypadających na każdego pacjenta. Badanie danych wykazywanych 
w raportach dotyczących świadczeń udzielonych pacjentom powiatu 
bydgoskiego w latach 2014-2017 (I połowa) nie wykazało niezgodności 
z danymi zawartymi w dokumentacji medycznej przechowywanej w Ośrodku. 

(dowód: akta kontroli str. 302, 319, 328-342) 

4. W latach 2014-2017 (I połowa) Ośrodek zaprzestał udzielania świadczeń 
sześciu pacjentom z powiatu bydgoskiego. W pięciu przypadkach powodem był 
zgon pacjenta. Jeden pacjent został wypisany pod opiekę zakładu opiekuńczo-
leczniczego dla pacjentów wentylowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 341) 

5. W opinii Kierownika Ośrodka  największe problemy w realizacji świadczeń opieki 
domowej dla osób wentylowanych mechanicznie były następujące: 

                                                      
27 Grupa 1 - świadczeniobiorcy wymagający stosowania wentylacji mechanicznej inwazyjnej,  

    grupa 2 - świadczeniobiorcy wentylowani nieinwazyjnie powyżej 16 godzin na dobę, a także bez  względu na czas trwania 
wentylacji z przewlekłą niewydolnością oddechową na podłożu chorób nerwowo–mięśniowych oraz dzieci i młodzież do 
ukończenia 18. roku życia, 

   grupa 3 - świadczeniobiorcy wentylowani nieinwazyjnie od 8 do 16 godzin na dobę,  

   grupa 4 - świadczeniobiorcy wentylowani nieinwazyjnie do 8 godzin na dobę. 

28 Karty zwierały zapisy godzin wentylacji w ciągu każdej doby  w przypadku, gdy nie była prowadzona 24 h/dobę. 

29 W programie KS PPS (Podstawowy Program Świadczeniodawcy). 
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─ NFZ nie pokrywa kosztów leczenia wszystkich pacjentów będących pod 
opieką ośrodka (nadwykonania), co utrudnia racjonalne planowanie 
wydatków i rozszerzenie opieki na dalszych chorych; 

─ w przypadku chorych kwalifikowanych w domu, a których włączenie do 
programu wentylacji powinno odbywać się w warunkach szpitalnych, 
trudności sprawia znalezienie miejsca na oddziale, który przyjąłby chorego 
na krótkotrwały pobyt szpitalny; 

─ chorzy będący pod opieką Ośrodka wymagają często rehabilitacji, przy 
której konieczne jest stosowanie specjalistycznych urządzeń niemożliwych 
do zastosowania w warunkach domowych. Korzystają wówczas z turnusów 
rehabilitacyjnych lub rehabilitacji w warunkach ambulatoryjnych. Powyższe 
świadczenia nie mogą być finansowane równolegle z opieką wentylacyjną, 
co pozbawia możliwości rozliczenia świadczenia, pomimo tego, że pacjent 
znajduje się nadal pod opieką Ośrodka; 

─ osobnym nierozwiązanym systemowo problemem jest kwestia związana 
z opieką nad chorymi wentylowanymi w domu. Codzienna opieka spoczywa 
na barkach członków rodziny bez wspomagania innych systemów 
społecznych. 

W opinii kierownika Ośrodka w przypadku opieki nad dziećmi wentylowanymi 
powtarzają się wszystkie problemy występujące w przypadku pacjentów 
dorosłych. Dodatkowo wskazał, że: 

─ występują trudności kwalifikacyjne dzieci do wentylacji, szczególnie 
w przypadku wentylacji nieinwazyjnej prowadzonej u niemowląt, co jest 
długotrwałą, skomplikowaną i kosztochłonną procedurą; 

─ sama opieka nad dziećmi wymaga częstszych zmian w procesie wentylacji, 
innego rodzaju sprzętu, częstszych zmian sprzętu, np. masek w wentylacji 
nieinwazyjnej; 

─ wyjazdy na leczenie poza granicami kraju nie są brane pod uwagę przez 
NFZ. W trakcie takich wyjazdów dzieci korzystają z naszego sprzętu, czego 
nie możemy rozliczyć z NFZ.   

Odnosząc się do sposobu finansowania ww. świadczeń Kierownik Ośrodka wyjaśnił 
m.in., że NFZ przekazuje w ciągu roku kwoty na chorych zakontraktowanych na 
początku roku. Kwoty te nie odpowiadają rzeczywistej liczbie pacjentów i kosztom 
ich leczenia ponoszonym przez świadczeniodawców. W związku z tym w ciągu roku 
narasta dysproporcja między przychodami z NFZ a kosztami ośrodków, stwarzając 
ogromne ryzyko utraty przez nich płynności finansowej. Dysproporcja ta jest 
najczęściej wyrównywana przez spłatę nadwykonań, najczęściej dopiero w połowie 
następnego roku i jedynie w części. Wielkość spłaty nadwykonań nie jest  
przewidywalna i możliwa do zaplanowania, gdyż zależy od kondycji finansowej 
oddziałów NFZ pod koniec roku finansowego. 

(dowód: akta kontroli str. 309-318) 

W okresie od 28 sierpnia do 7 września 2015 r. KPOW NFZ przeprowadził 
w Ośrodku kontrolę prawidłowości kwalifikacji pacjentów oraz realizacji 
i wykazywania do zapłaty świadczeń zespołu długoterminowej opieki domowej dla 
pacjentów wentylowanych mechanicznie w II półroczu 2014 r. Kontrola nie wykazała 
nieprawidłowości i nie wydano zaleceń pokontrolnych. NFZ pozytywnie ocenił, pod 
względem legalności i rzetelności, stan zatrudnienia i kwalifikacje personelu 
medycznego, dostęp do sprzętu i wyposażenia medycznego niezbędnego do 
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wykonywania umowy, kwalifikację pacjentów do leczenia wentylacją mechaniczną, 
częstotliwość wizyt domowych personelu medycznego, prowadzenie dokumentacji 
medycznej, prowadzenie kart wentylacji, z których wynikało, że czas wentylacji był 
zgodny ze zleceniem lekarza prowadzącego. 

(dowód: akta kontroli str. 342-348) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

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 Kontroli30  
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 Pana Prezesa informacji, o której mowa 
w art. 62 ustawy o NIK. 

Bydgoszcz,        listopada 2017 r. 
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30 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, zwana dalej: „ustawą o NIK”. 
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