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I. Dane identyfikacyjne
Samodzielny Publiczny Specjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lęborku

Lidia Kodłubańska, Dyrektor - od 1 maja 2015 r.; w okresie od 1 lutego do 30
kwietnia 2015 r. - pełniąca obowiązki Dyrektora.
Poprzednio w okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki pełnił Andrzej
Sapiński, Dyrektor - od 1 lipca 1991 r. do 31 stycznia 2015 r.
1. Realizacja świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych i rehabilitacyjnych.
2. Zmiany w organizacji wewnętrznej szpitala oraz w alokacji zasobów.
3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa szpitala z uwzględnieniem poziomu
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej.

Lata 2017-2018 oraz lata 2015-2016 w zakresie spełniania warunków kwalifikacji
do poszczególnych poziomów zabezpieczenia oraz danych finansowych
i statystycznych dla celów porównawczych.

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontrolj1.

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Gdańsku

Alicja Szczepaniak, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli
nr LGD/186/2018 z 17.10.2018 r.
Rafał Malcharek, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie
do kontroli nr LGD/195/2018 z 13 listopada 2018 r.

(akta kontroli str.1-6)

1 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm., dalej: ustawa o NIK.
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności
Funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń
opieki zdrowotnej nie wpłynęło istotnie na dostęp pacjentów do świadczeń
zdrowotnych oraz nie poprawiło sytuacji finansowej Samodzielnego Publicznego
SpecjalistycznegoZakładu Opieki Zdrowotnej w Lęborku (dalej: "Szpital").

Szpital zapewnił pacjentom możliwość uzyskania kompleksowych świadczeń
ambulatoryjnych, szpitalnych i rehabilitacyjnych, jednak nie zagwarantowało
to odpowiedniego poziomu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej
realizowanych w Szpitalu, a dostępność niektórych z nich, głównie wskutek
problemów związanych z brakiem kompletnej kadry lekarskiej, wymagała dłuższego
oczekiwania niż przed wprowadzeniem ryczałtu systemu zabezpieczenia (dalej
"ryczałt PSZ")3. Częściowo natomiast dostępność uległa poprawie (np. w Poradni
Chirurgii Ogólnej, mimo wzrostu liczby pacjentów i świadczeń, zarówno
w przypadkach pilnych, jak i stabilnych, średnia liczba oczekujących, jak i średni
czas oczekiwania, uległy istotnemu zmniejszeniu).
Prawidłowo i bez opóźnień zorganizowano udzielanie świadczeń nocnej
i świątecznej opieki zdrowotnej z dniem 1 października 2017 r., tym samym
odciążając szpitalny oddział ratunkowy (dalej: "SaR").
Przychody Szpitala wprawdzie rosły w badanym okresie, ale nie dorównywały,
z przyczyn obiektywnych (niezależnych od sposobu zarządzania Szpitalem),
dynamice wzrostu kosztów, w szczególności kontraktów medycznych. Dyrektor
Szpitala podejmowała działania mające na celu uzyskanie wyższych przychodów
z Narodowego Funduszu Zdrowia, m.in. w ramach ryczałtu PSZ. W Szpitalu
po utworzeniu sieci szpitali z dniem 1 paździemika 2017 r. wprowadzano zmiany
w organizacji wewnętrznej oraz w alokacji zasobów powodujące efektywniejsze
zarządzanie zasobami i optymalizujące strukturę kosztów leczenia, jednak nie
w pełni osiągając w badanym (rocznym) okresie wykorzystanie bazy szpitalnej.
Mimo trudnej sytuacji finansowej, Szpital w okresie objętym kontrolą znacząco
zmniejszył swoje długoterminowe zadłużenie (wartość zaciągniętych kredytów),
a zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

III.Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny
cząstkowe4 kontrolowanej działalności

1. Realizacja świadczeń ambulatoryjnych, szpitalnych
i rehabilitacyjnych.

1.1. Szpital zrealizował umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
leczenie szpitalne, w zakresie świadczeń finansowanychw ramach ryczałtu psz.
a) Na podstawie umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia - Pomorskim
Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku (dalej: "NFZ POW")5 Szpital w latach 2017

2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólnąjako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej.
3 Ryczałt PSZ, o którym mowa wart. 136c ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych
ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.; dalej: ,ustawa o świadczeniach') stanowi kwotę zobowiązania
Narodowego Funduszu Zdrowia wobec świadczeniodawcy określoną w umowie zawieranej w ramach podstawowego systemu
zabezpieczenia szpitalnego.
• Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być
sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej.
5 Umowa Nr 11/000099/PSZl17 o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej zawarta 29 września 2017 r. pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia -
Pomorskim Oddziałem Wojewódzkim w Gdańsku a SPSZOZ na okres od 1 pażdziemika 2017 r. do 30 czerwca 2021 r. Na
podstawie aneksu nr 1112017 z dniem 1 stycznia 2018 r. Umowa z POW NFZ otrzymała nowy numer 11/000099/PSZl17/18.
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(IV kwartał) - 2018 realizował świadczenia opieki zdrowotnej na I poziomie
zabezpieczenia6 w zakresie profili: chirurgia ogólna, choroby wewnętrzne, pediatria
oraz położnictwo i ginekologia (drugi poziom referencyjny). Ponadto (na podstawie
ww. umowy) Szpital realizował świadczenia w zakresie profili: anestezjologia
i intensywna terapia, nocna i świąteczna opieka zdrowotna, ortopedia
i traumatologia narządu ruchu (przewidziany dla podmiotów leczniczych
w II poziomie zabezpieczenia) oraz SOR.
Łącznie w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., w ramach
ryczałtu PSl, Szpital udzielał świadczeń w 24 zakresach na siedmiu oddziałach
szpitalnych7 i w siedmiu poradniach8 na kwotę zakontraktowaną w wysokości
23.861,5 tys. zł, z tego 6.346,0 tys. zł w IV kwartale 2017 r., 5.780,3 tys. zł
w I kwartale 2018 r., 5.780,3 tys. zł w II kwartale 2018 r. i 5.954,8 tys. zł
w III kwartale 2018 r.

(akta kontroli str. 7-59, 66, 86-88)

b) Szpital realizował świadczenia w ramach poszczególnych zakresów świadczeń,
finansowanych w ramach ryczałtu, nieprzerwanie w okresie od 1 października
2017 r. do dnia zakończenia kontroli (21 grudnia 2018 r.).

(akta kontroli str.44-59, 89, 96,137)

c) W latach 2017 (IV kwartał) - 2018 (trzy kwartały) łączne świadczenia
sfinansowane w ramach ryczałtu PSl wyniosły w poszczególnych kwartałach
odpowiednio: 5.584,3 tys. zł; 6.306,9 tys. zł; 5.980.2 tys. zł i 5.503,2 tys. zł, tj. -
odpowiednio-88,O%; 109,1%; 103,5%9i 92,4% wartości ryczałtu określonego ww.
umową z NFl POW.
Szpital nie wykonał w IV kwartale 2017 r. i III kwartale 2018 r. świadczeń w stopniu
pozwalającym na pełne wykorzystanie kwoty ryczałtu PSl (i niezmniejszanie kwoty
ryczałtu w kolejnych okresach), główne, jak wyjaśnił - z upoważnienia Dyrektor
Szpitala - l-ca Dyrektora ds. Finansowych, z powodu problemów kadrowych
(choroby, ciąże, trudne sytuacje rodzinne, czy też nagłe zmiany miejsca pracy kadry
lekarskiej) oraz sytuacji społeczno-gospodarczej mającej odbicie na rynku pracy
(protesty rezydentów, niedobór specjalistów, wysokie oczekiwania płacowe).
Przykładem powyższego było złożenie wypowiedzenia umowy o pracę niemal w tym
samym czasie lekarzy kierujących Oddziałami: Chorób Wewnętrznych
i Kardiologicznym, którzy ponadto, na miesiąc przed upływem okresu
wypowiedzenia, w III kwartale 2018 r. przebywali na miesięcznym zwolnieniu
lekarskim.
Natomiast w związku z wykonaniem w I półroczu 2018 r. świadczeń o wartości
przekraczającej kwotę ryczałtu PSl o 968,9 tys. zł, ryczałt na kolejne półrocze
został zwiększony jedynie o 18,4 tys. zł (tj. o 1,9% wartości ponadplanowych
świadczeń).

(akta kontroli str.66, 91, 97,138,142)

1.2. Liczba leczonych pacjentów oraz liczba i wartość udzielonych świadczeń
na podstawie umowy PSZ w ramach ryczałtu oraz przed wprowadzeniem sieci
szpitali ulegały zmianom.

6 Poziomy systemu zabezpieczeń zostały określone wart. 951ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.).
I Oddziały: Chorób Wewnętrznych, Kardiologiczny, Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Pediatryczny, Ginekologiczno-
Położniczy, Chirurgiczny Ogólny oraz Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej.
8 Poradnie: Alergologiczna, Diabetologiczna, Onkologiczna, Neonatoiogiczna, Patologii Ciąży, Chirurgii Ogólnej oraz Chirurgii
Urazowo-Ortopedycznej. (W jednej poradni lub oddziale mogą być udzielane świadczenia opieki zdrowotnej z kilku zakresów
świadczeń, stąd suma oddziałów i poradni nie równa się liczbie zakresów świadczeń finansowanych w ramach ryczałtu).
9 Świadczenia sfinansowane w ramach ryczałtu PSZ w I półroczu 2018 r. stanowiły 106,3% ryczałtu określonego ww. umową
zNFZPOW.
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a) W dwóch wybranych profilach zabezpieczeń (chirurgia ogólna i pediatńa) średnie
kwartalne liczby pacjentów i świadczeń oraz średnia kwartalna wartości świadczeń
w okresie od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r., w stosunku do okresu
od 1 stycznia 2015 r. do 30 września 2017 r., wskazują na wzrost dostępności
Poradni Chirurgii Ogólnej i Oddziału Pediatrycznegolo. I tak:

- w Poradni Chirurgii Ogólnej (leczenie ambulatoryjne) liczba pacjentów wzrosła
o 46,7% (z 564 do 827,5). Liczba świadczeń - wzrosła o 32,3% (z 1176,9 do
1557,0), a ich wartość - o 73,5% (z 48.031,8 zł do 83.346,1 zł); zarówno
w przypadkach pilnych jak i stabilnych średnia liczba oczekujących na koniec
kwartału jak i średni czas oczekiwania uległy zmniejszeniu, z tego
w przypadkach pilnych średni czas oczekiwania uległ zmniejszeniu o 6 dni (z 12
do 6); nie było pacjentów oczekujących, a w przypadkach stabilnych -
odpowiednio - o 28,3 dni (z 88,8 do 60,5) i o 9,5 pacjentów oczekujących (z 49,8
do 40,3)11;

Do 30.09.2017 r. Poradnia Chirurgii Ogólnej była dostępna dla pacjentów 3 razy
w tygodniu, w tym raz w godzinach popołudniowych. Od 01.10.2017 r. - 4 razy
w tygodniu w tym 2 razy popołudniu, a od 06.07.2018 r. - 5 razy w tygodniu w tym
2 razy popołudniu.

- na Oddziale Pediatrycznym (leczenie szpitalne) nastąpił spadek zarówno liczby
pacjentów (z 316,5 do 283,8, tj. o 10,3%), liczby świadczeń (z 328,9 do 295,8, tj.
o 10,1%), jak i ich wartości (z 675.194,7 zł do 594.974,9 zł, tj. o 11,9%). Nie było
pacjentów oczekujących. Świadczenia udzielane były w dniu zgłoszenia się
pacjenta12;

Ww. spadek liczby pacjentów oraz świadczeń na Oddziale Pediatrycznym mogły być
spowodowane, jak wyjaśnił Z-ca Dyrektora ds. Finansowych, ogólną poprawą
świadomości profilaktyki zdrowotnej rodziców dzieci, a także poprawą sytuacji
finansowej rodzin wielodzietnych wraz z wprowadzeniem świadczenia 500+.
Ponadto stopień wykonań na Oddziale Pediatrycznym ma charakter sezonowości
i w dużym stopniu zależy od warunków atmosferycznych.
W przypadku Oddziału Chirurgii Ogólnej nastąpił nieznaczny spadek dostępności
(leczenie szpitalne) po wprowadzeniu PSZ wzrosły o 2% liczby: pacjentów (z 344 do
351 osób) i świadczeń (z 409,6 do 417,8), przy jednoczesnym spadku wartości
świadczeń o 10,7% (z 1.240,5 tys. zł do 1.107,7 tys. zł). Średnia liczba
oczekujących pacjentów na koniec kwartału tylko w przypadkach pilnych uległa
zmniejszeniu z 0,6 do zera, a w przypadkach stabilnych - wzrosła o 8 osób (z 63,8
do 71,8); ponadto zarówno w przypadkach pilnych jak i stabilnych wzrósł średni
czas oczekiwania - odpowiednio - o 5,6 i o 2,6 dnia (z 4,4 do 10 w przypadkach
pilnych i z 34,4 do 37 w przypadkach stabilnych)13.

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych wyjaśnił, że ww. zmiany miały charakter
nieznacznych wzrostów i wynikały głównie ze zwiększonych potrzeb zdrowotnych
pacjentów z regionu powiatu lęborskiego i jednocześnie występujących problemów
kadrowych Szpitala.

(akta kontroli str.67-68, 91-92, 97, 138)
b) W wybranym profilu chirurgia ogólna średnie liczby na koniec kwartału: pacjentów
i świadczeń udzielanych w trybie ambulatoryjnym, w stosunku do średnich

10 Szpital nie realizuje ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie pediatrii.
11 Na podstawie danych na koniec kwartałów II i IV 2015r., II i IV 2016r., II i IV 2017r. oraz I, II i III 2018r.
12 Na podstawie danych na koniec kwartałów II i IV 2015r., II i IV 2016r., II i IV 2017r. oraz I, II i III 2018r.
13 Na podstawie danych na koniec kwartałów II i IV 2015r., II i IV 2016r.,JI i IV 2017r. oraz I, II i III 2018r.
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kwartalnych liczb pacjentów i świadczeń w trybie ambulatoryjnym i stacjonarnym,
wynosiły - odpowiednio:

- 62,1% i 74,2% w latach od 1 stycznia 2015 do 30 września 2017 r.14;

- 70,2% i 78,8% w latach od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.15

Ww. pozytywny wzrost odsetka liczby pacjentów i świadczeń ambulatoryjnych,
w stosunku do wszystkich pacjentów (szpitalnych i ambulatoryjnych) - odpowiednio
o 7,9 i 4,6 punktów procentowych, wynikał - jak wyjaśnił Z-ca Dyrektora ds.
Finansowych - głównie ze zwiększonej dynamiki tych świadczeń. Szpital starał się
unikać niepotrzebnych hospitalizacji i w tym celu poszerzał dostępność i jakość
świadczeń ambulatoryjnych.

(akta kontroli str.67-68, 91-92, 97)

c) Z powyźszego (ppkt a i b) wynika, że Dyrektor Szpitala korzystał z możliwości
elastycznego ustalania wewnętrznych limitów wykonywania świadczeń medycznych.
Jednak nie w pełni w ciągu roku od wprowadzenia PSZ dostosowano liczbę
udzielanych świadczeń w poszczególnych zakresach do liczby pacjentów
wymagających udzielenia świadczeń (Oddział Chirurgii).
Główne kryteria ustalenia limitów świadczeń stanowiły - jak wynika z wyjaśnień Z-cy
Dyrektora ds. Finansowych - potrzeby pacjentów oraz potencjału wykonania
świadczeń medycznych w danej komórce organizacyjnej (analiza i wyjaśnienia także
w pkt. 1.5. a).

(akta kontroli str.67-68, 91-92, 97)

1.3. Szpital zapewniał swoim pacjentom kompleksowe świadczenia ambulatoryjne,
szpitalne i rehabilitacyjne, stosownie do ich potrzeb, jednak nie wszyscy pacjenci
korzystali z tych świadczeń. Na podstawie świadczeń zdrowotnych udzielonych 80
pacjentom - po 20 wypisanym w miesiącach: listopad 2017 r. i kwiecień 2018 r.
z dwóch oddziałów: Oddziału Chirurgicznego Ogólnego, Chirurgii Onkologicznej
i Rehabilitacyjnego oraz Oddziału Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej, Rehabilitacji
i Rehabilitacji Narządu Ruchu16 stwierdzono, że:
a) Szpital zapewnił świadczenia ambulatoryjne wszystkim pacjentom
hospitalizowanym, którzy tego wymagali i zgłosili się do Szpitala - na 50 pacjentów
42 uzyskało potrzebne świadczenia w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej,
czterech pacjentów nie zgłosiło się do Szpitala i czterech zostało skierowanych do
poradni, których Szpital nie posiadał w strukturze (poradnia endokrynologiczna
w trzech przypadkach i chirurgii naczyniowej w jednym przypadku);
b) Szpital zapewnił świadczenia pohospitalizacyjne w terminie 30 dni od
zakończenia hospitalizacji wszystkim pacjentom, którzy tego wymagali i zgłosili się
do Szpitala - na 75 pacjentów 58 uzyskało te świadczenia, a 17 nie zgłosiło się do
Szpitala;
c) pacjenci uzyskali potrzebne świadczenia rehabilitacyjne w Szpitalu - na 20
pacjentów 10 uzyskało świadczenia, a 10 nie zgłosiło się do Szpitala.

(akta kontroli str. 80-85)

14 564 pacjentów w trybie ambulatoryjnym w stosunku do 344 pacjentów w trybie stacjonamym oraz 1177 świadczeń w trybie
ambulatoryjnym w stosunku do 410 świadczeń w trybie stacjonarnym.
15828 pacjentów w trybie ambulatoryjnym w stosunku do 351 pacjentów w trybie stacjonarnym oraz 1557 świadczeń w trybie
ambulatoryjnym w stosunku do 418 świadczeń w trybie stacjonarnym.
16 Próbę losową stanowiło: 20 pacjentów na 134 wypisanych w listopadzie 2017 r. i 20 pacjentów na 99 wypisanych w kwietniu
2018 r. z Oddziału Chirurgicznego Ogólnego, Chirurgii Onkologicznej i Rehabilitacyjnego oraz 20 pacjentów na 120
wypisanych w listopadzie 2017 r. i 20 pacjentów na 109 wypisanych w kwietniu 2018 r. z Oddziału Chirurgii Urazowo -
Ortopedycznej, Rehabilitacji i Rehabilitacji Narządu Ruchu.
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1.4. Na przykładzie wybranych dwóch miesięcy (marzec i wrzesień) lat 2015-2018
nie stwierdzono przypadków odmów związanych z brakiem miejsc w Szpitalu.
Średnia miesięczna liczba odmów przyjęć w izbie przyjęć Szpitala w w ww.
okresach zmniejszyła się po wprowadzeniu podstawowego systemu zabezpieczenia
zdrowotnego o 6,5% (z 1656 do 1548) i - jak wyjaśnił Z-ca Dyrektora ds.
Finansowych - wynikała głównie z braku wskazań do przyjęcia na hospitalizację
bądź skierowania pacjenta do szpitala wyźszego stopnia referencyjności.

(akta kontroli str.69, 92, 97)

1.5. Dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanychw Szpitalu, finansowanych
w ramach ryczałtu PSZ oraz do świadczeń rehabilitacyjnych (od IV kwartału 2017 r.)
nie zmienił się istotnie w porównaniu do okresu 2015-2017 (trzy kwartały).

a) Na koniec IV kwartału 2017 r. średnia liczba pacjentów oczekujących łącznie
w przypadkach pilnych i stabilnych wyniosła 50,3 (w przypadkach pilnych 10,1
pacjentów oczekujących, a w przypadkach stabilnych 90,6). W IV kwartale 2015 r.
i IV kwartale 2016 r. ww. średnie wyniosły - odpowiednio 54,6 pacjentów
oczekujących (w przypadkach pilnych - 8,3 pacjentów oczekujących,
a w przypadkach stabilnych - 86,1). Natomiast na koniec III kwartału 2018 r. -
średnia liczba pacjentów oczekujących łącznie w przypadkach pilnych i stabilnych
wyniosła 49,6 (w przypadkach pilnych - 10,2 pacjentów oczekujących,
a w przypadkach stabilnych - 88,9). W porównaniu do tego średnie uzyskane
z II i IV kwartału 2015 oraz II i IV kwartału 2016 r. oraz II kwartału 2017 r. wyniosły-
55,7 pacjentów oczekujących, z tego w przypadkach pilnych - 7,9 pacjentów
oczekujących, a w przypadkach stabilnych -103,5 pacjentówoczekujących.
Na 32 przypadki17 w 15 średni czas oczekiwania pacjentów wydłużył się,
w 12 skrócił się, a w pozostałych 5 nie zmienił się.
Dane o liczbie oczekujących pacjentów i średnim czasie oczekiwania na koniec
II i IV kw. 2015, 2016 i 2017 r. oraz I, II i III kw. 2018 r., uśrednione dla okresu przed
wprowadzeniem PSZ (do 30 września 2017 r.) i po jego wprowadzeniu
(od 1 października 2018 r.) wskazują na pogorszenie dostępności świadczeń
w zakresie dwóch z siedmiu oddziałów i jednej z siedmiu poradni:
- na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym: wzrost średniej liczby oczekujących

w przypadkach stabilnych z 63,8 do 71,8 - wzrost o 13%; w przypadkach pilnych
natomiast liczba oczekujących zmniejszyła się z 0,6 do O; zwiększenie czasu
oczekiwania i w przypadkach pilnych (z 4,4 do 10 dni, tj. o 127%) i stabilnych
(z 34,4 do 37 dni, tj. 08%);

- na Oddziale Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej: wzrost średniej liczby
oczekujących w przypadkach stabilnych ze 202 do 229 pacjentów (wzrost
o 13%) oraz zwiększenie czasu oczekiwania i w przypadkach pilnych (z 29,4 do
44 dni, tj. o 50%) i stabilnych (ze 157do 182dni, tj. o 16%);

- w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej: wzrost średniej liczby pacjentów
oczekujących w przypadkach pilnych - z 0,6 do 2,5 (wzrost o 316%),
a w przypadkach stabilnych - z 62,4 do 112,8 (wzrost o 80%) oraz zwiększenie
czasu oczekiwania - w przypadkach pilnych z O do 18,8 dnia; w przypadkach
stabilnych natomiast nastąpiła poprawa - czas oczekiwania uległ skróceniu
z 223 do 157 dni (o 30%).

Ww. pogorszenia dostępności wystąpiły głównie z przyczyn niezależnych
od Szpitala.

(akta kontroli str.70, 89-90, 96)

17 16 komórek organizacyjnych w podziale na przypadki pilne i stabilne.
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Z-ca Dyrektora ds. Finansowych wyjaśnił, że Szpital odnotowywał od III kwartał
2017 r. przejściowe problemy kadrowe na oddziałach Położniczo-Ginekologicznym,
Chorób Wewnętrznych, Kardiologii, Geriatrii i Rehabilitacji Kardiologicznej. Nastąpiło
również zwiększenie wartości świadczeń w produktach finansowanych poza siecią
(endoprotezoplastyka, chirurgia ogólna - pakiet onkologiczny, świadczenia poza
pakietem onkologicznym, TK, kolonoskopia, gastroskopia). Przyczyn wzrostu
średnich liczb oczekujących jak i czasu oczekiwania do ww. komórek Szpitala
należy dopatrywać się głównie w problemach kadrowych przekładających się na
stopień wykonań świadczeń medycznych jak również zmieniających się potrzebach
zdrowotnych pacjentów regionu Lęborka i okolic.

(akta kontroli str.89-90, 96-97)

b) Zmieniał się również czas oczekiwania i liczba oczekujących na udzielenie
świadczeń w zakresie rehabilitacji leczniczej. Na Oddziale Rehabilitacyjnym wzrosła
średnia liczba oczekujących i w przypadkach pilnych (z 4,4 do 8,5, tj. o 93%)
i stabilnych (z 47 do 108,5, tj. o 131%) oraz zwiększeniu uległ czas oczekiwania
i w przypadkach pilnych (z 27 do 32,5 dni, tj. o 20%) i stabilnych (z 99 do 190 dni,
ij. o 92%).
(Wyjaśnienia jak wyżej w ppkt a).

(akta kontroli str.70, 90-91,96-97)

c) W 7 badanych na 32 przypadków (pilnych i stabilnych w 16 komórkach Szpitala)18
(22%) pierwszy wolny termin udzielenia świadczenia po wprowadzeniu PSZ
wydłużył się średni019 o:
- 46 dni w przypadkach pilnych i 71 dni w przypadkach stabilnych na Oddziale

Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej;
- 6 dni w przypadkach pilnych na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym;
- 24 dni w przypadkach pilnych i 126 dni w przypadkach stabilnych na Oddziale

Rehabilitacyjnym.
Dla 25 pozostałych przypadków pierwszy wolny termin uległ skróceniu od 0,4 do 99
dni.

(akta kontroli str.70, 92)

Z-ca Dyrektora ds. Finansowych wskazał następujące tego przyczyny -
odpowiednio:
- przejściowe problemy kadrowe m.in. spowodowane realizowaniem przez cześć

kadry lekarskiej programów specjalizacyjnych z zakresu chirurgii ogólnej;
- wzrost pacjentek obsługiwanych w ramach umowy poza PSZ czyli

Koordynowanej Opieki nad Kobietą w Ciąży;
- m.in. przejściowe problemy kadrowe Oddziału Chorób Wewnętrznych,

Kardiologii, Geriatrii i Rehabilitacji Kardiologicznej.
(akta kontroli str. 92, 97-98)

1.6. Udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej (NiŚOZ) było
zgodne z umową z NFZ POW i prawidłowe2o. W szczególności:
a) od 1 października 2017 r. (bez opóźnień) od godziny 8.00 (niedziela) Szpital
zaczął realizację świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki

18 Przypadkipilnei stabilnewkażdymzośmiuoddziałów(Kardiologiczny,ChoróbWewnętrznych,Pediatryczny,Chirurgiczny
Ogólny,ChirurgiiUrazowo-Ortopedycznej,Ginekologiczno-Położniczy,Rehabilitacyjnyi RehabilitacjiKardiologicznej),sześciu
poradni(Alergologiczna,Diabetologiczna,Onkologiczna,Neonatologiczna,ChirurgiiOgólnejorazChirurgiiUrazowo-
Ortopedycznej)orazdwóchpracowni(EndoskopiiiTK).
19 UśrednionodanenapodstawiedatpierwszychwolnychterminównakonieckwartałówII i IV 2015r.,II i IV 2016r.,II i IV
2017r.orazI, II i 1112018r.
20 Warunkirealizacjiświadczeńokreślonezostaływ rozporządzeniuMinistraZdrowiaz dnia24września2013r.wsprawie
świadczeńgwarantowanychz zakresupodstawowejopiekizdrowotnej(Dz.U.z 2016r. poz.86,zezm.)i w zarządzeniu
Nr7112017/DSMPrezesaNFZz dnia11sierpnia2017r. w sprawieokreśleniawarunkówzawieraniai realizacjiumów
wrodzajupodstawowaopiekazdrowotnawzakresienocnejiświątecznejopiekizdrowotnej(Dz.Urz.NFZpoz.71).
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zdrowotnej. NiŚOZ realizowana była od godziny 18 do 8 rano w dni powszednie
oraz całodobowo w dni wolne od pracy. Na stronie internetowej Szpitala21
zamieszczono kompletną informację o świadczeniach NiŚOZ, w tym wskazano, że
w przypadkach świadczeń zdrowotnych z zakresu nocnej i świątecznej opieki nie
obowiązuje rejonizacja. Opieka jest realizowana w trybie porad lekarskich oraz
świadczeń udzielanych przez pielęgniarkę w trybie następujących rodzajów porad:
porada lekarska ambulatoryjna, tj. udzielana w siedzibie świadczeniodawcy, porada
lekarska udzielana w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniodawcy, porada
lekarska udzielona telefonicznie, wizyta pielęgniarska ambulatoryjna i wizyta
pielęgniarska udzielona w miejscu zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy;
b) Szpital realizował umowę z NFZ POW w zakresie NiŚOZ w okresie
od 1 pażdziernika 2017 r. samodzielnie;

c) miejsce udzielania świadczeń, dodatkowe miejsca przyjmowania pacjentów oraz
miejsce wyczekiwania zespołu wyjazdowego, zostały zlokalizowane na obszarze
wskazanym dla Szpitala (tzn. na obszarze zabezpieczenia wyznaczonym przez NFZ
POW dla Szpitala). Personel NiŚOZ stanowili lekarze zatrudnieni na umowę
kontraktową oraz pielęgniarki Szpitala.

(akta kontroli str.60-65, 102-106, 146-148)

1.7. Po zmianie organizacji i finansowania NiŚOZ od 1 października 2017 r.
na obszarze zabezpieczenia właściwym dla Szpitala (powiat lęborski i gmina
Łęczyce) nastąpiły spadki w porównaniu do wykazanych w sprawozdaniach przez
poprzedniego świadczeniodawcę (do 30 września 2017 r.) liczb:
- porad lekarskich udzielonych ambulatoryjnie (zmniejszenie o 22,8%), w trybie

wyjazdowym (zmniejszenie o 42,3%) oraz telefonicznie (zmniejszenie o 55,4%);
- wizyt pielęgniarskich udzielonych ambulatoryjnie (zmniejszenie o 58%) oraz

w trybie wyjazdowym (zmniejszenie o 96,7%).

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że nie zna przyczyn powyższych różnic. Nie stwierdzono
problemów związanych z uruchomieniem świadczeń związanych z NiŚOZ lub
sprawozdawczością. Informacje dotyczące zmiany miejsca udzielania świadczeń
z ww. zakresu zostały przekazane świadczeniobiorcy. Po wprowadzeniu sieci
szpitali nie zmienił się obszar zabezpieczenia, tj. obszar, dla którego NFZ POW
zawarł ze Szpitalem kontrakt na NiŚOZ od 1 października 2017 r. (obejmował
powiat lęborski i gminę Łęczyce w powiecie wejherowskim).

(akta kontroli str.71, 94-95, 98-99, 140)

1.8. Zorganizowanie NiŚOZ w Szpitalu spowodowało zmniejszenie liczby pacjentów
i liczby świadczeń w SOR. W szczególności:
a) liczba pacjentów zakwalifikowanych do kategorii I stanu zdrowia w SOR Szpitala
zmniejszyła się po zorganizowaniu NiŚOZ średnio z 452 osób do 9 na kwartał22;
zmalał także średni udział takich pacjentów w liczbie pacjentów SOR ogółem -
z 6,9% do 0,1%23;

b) liczba świadczeń (procedur medycznych) I kategorii, udzielonych w SOR
zmniejszyła się po zorganizowaniu NiŚOZ średnio z 2244 do 33 na kwartał24; zmalał

21 hltps:/Iwww.szpital-lebor1<.com.pVaktualnosci/od-1-pazdzienika-zaczvnamy-realizacje-swiadczen-zdrowotnych-z-zakresu-
nocnej-i-swiatecznej-opieki-zdrowotneV
22 Na podstawie średniej kwartalnej liczby pacjentów w okresie 2015-2017 (III kwartał) i w okresie 2017 (IV kwartał) - 2018 (III
kwartał).
23 W okresie 2015-2017 (III kwartał) liczba pacjentów ogółem wyniosła 71.837, w tym I kategorii stanu zdrowia - 4980 (ij.
6,9%). W okresie 2017 (IV kwartał) - 2018 (III kwartał) liczba pacjentów ogółem wyniosła 24.600, w tym I kategorii stanu
zdrowia - 33 (ij. 0,1%).
24 Na podstawie średniej kwartalnej liczby procedur udzielonych pacjentom I kaŁ stanu zdrowia w okresie 2015-2017 (III
kwartał) i w okresie 2017 (IV kwartał) - 2018 (III kwartał).
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także udział takich świadczeń w liczbie wykazanych w sprawozdaniach procedur
SaR ogółem - z 5,3% do 0,1%25.
Ww. istotne zmniejszenie wielkości przyjęć na SaR Szpitala wynikało, jak wyjaśnił
Z-ca Dyrektora ds. Finansowych z faktu, iż NiŚOZ stała się pierwszym etapem
selekcji przychodzących do Szpitala pacjentów, których stan zdrowia nie wymagał
natychmiastowej interwencji (tzw. I kategorii stanu zdrowia). Ponadto wynikało
z nowych wprowadzonych 1 lipca 2016 L zasad m.in. rozliczania świadczeń
w SOR26.

(akta kontroli str.72, 92-93, 98,138-139)

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

OCENA CZĄSTKOWA Szpital wywiązał się z umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
leczenie szpitalne, w zakresie świadczeń finansowanych w ramach ryczałtu PSZ.
Zapewnił pacjentom kompleksowe i koordynowane świadczenia ambulatoryjne,
szpitalne i rehabilitacyjne, jednak ich udzielenie w niektórych przypadkach, głównie
wskutek problemów braku kompletnej kadry lekarskiej, wymagało dłuższego
oczekiwania niż przed ryczałtem PSZ. Częściowo natomiast dostępność uległa
poprawie (np. w Poradni Chirurgii Ogólnej, mimo wzrostu liczby pacjentów
i świadczeń, zarówno w przypadkach pilnych jak i stabilnych średnia liczba
oczekujących jak i średni czas oczekiwania uległy istotnemu zmniejszeniu).
Realizacja świadczeń przez Szpital następowała w wielkości kwotowej nieznacznie
odbiegającej od zakontraktowanej w umowie z NFZ POW. Pacjentom
po hospitalizacji zapewniono niezbędne im i dostępne w Szpitalu świadczenia
ambulatoryjne i rehabilitacyjne. Prawidłowo i bez opóźnień zorganizowano
udzielanie świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej z dniem 1 października
2017 L, tym samym odciążając SaR.

OBSZAR 2. Zmiany w organizacji wewnętrznej szpitali oraz
w alokacji zasobów.

Opis stanu
faktycznego

2.1. W dniu wprowadzenia ryczałtu PSZ (1 października 2017 L) w Szpitalu nie
funkcjonowały poradnie specjalistyczne odpowiadające każdemu z realizowanych
profili PSZ, w szczególności nie było poradni pediatrycznej, czego przyczyną był, jak
wyjaśnił Z-ca Dyrektora ds. Finansowych, brak kontraktu.

(akta kontroli stL93, 98, 137)

2.2. W związku z wprowadzeniem PSZ w Szpitalu nie zmienił się zakres
udzielanych świadczeń. W szczególności:
a} wszystkie posiadane profile działalności, które nie weszły do sieci szpitali były
kontynuowane;
b) w okresie 2015-2017 (do III kwartału) w Szpitalu utworzone zostały nowe profile
działalności (m.in. Koordynowana Opieka nad Kobietą w Ciąży, Podstawowa Opieka
Zdrowotna oraz Oddział Geriatryczny), które zachowano po wejściu sieci szpitali;
c) Dyrektor Szpitala odnowił umowy z NFZ POW na Rehabilitację - Fizjoterapię
Ambulatoryjną oraz Poradnie Rehabilitacyjne, Programy Profilaktyczne oraz

25 W okresie 2015-2017(III kwartał) liczba procedur ogółem wyniosła 467.716,w tym I kategorii stanu zdrowia - 24.692(lj.
5,3%).W okresie 2017(IV kwartał) - 2018(III kwartał) liczba procedur ogółem wyniosła 173.102,w tym I kategorii stanu
zdrowia - 133(lj. 0,08%).
26 Zarządzenie Nr 6912016/08MPrezesa NFZ z dnia 30czerwca 2016r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
umowy w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie: świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym oraz w zakresie: świadczenia
w izbie przyjęć.
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świadczenia z zakresu Psychiatrii (oddział dzienny, detoksykacja, psychogeriatria,
leczenie środowiskowe, izba przyjęć, leczenie ambulatoryjne);

d) składane do NFZ POW przez Dyrektor Szpitala odwołania dotyczyły utrzymania
kontraktu w zakresie Kardiologii (skuteczne), utrzymania alloplastyki stawu
biodrowego (skuteczne), operacji rewizji stawu biodrowego (nieskuteczne) oraz
alloplastyki stawu kolanowego (nieskuteczne).

(akta kontroli str.93-94, 98)

2.3. Nie doszło do likwidacji profili działalności Szpitala. Nie stwierdzono utraty
przez Szpital trwałości zakończonych w latach 2015-2018 (do 30 września)
inwestycji Szpitala zrealizowanych na kwotę 8.020,6 tys. zł (zakupy aparatury
medycznej o dużej wartości, inwestycje budowlane i remontowe).

(akta kontroli str. 73, 93, 98,139-140)

2.4. Po utworzeniu sieci szpitali Szpital dokonywał optymalizacji pracy oddziałów
szpitalnych i poradni. W szczególności dokonano zmian organizacji pracy poradni
i oddziałów oraz struktury zatrudnienia, w celu uniknięcia niepotrzebnych
hospitalizacji poprzez poszerzenie dostępności i jakości świadczeń ambulatoryjnych.
M.in. zwiększono dostępność Poradni Chirurgii Ogólnej z 3 razy w tygodniu
do 30.09.2017 r. w tym jeden raz w godzinach popołudniowych, do 4 razy
w tygodniu w tym 2 razy po południu w okresie od 1 października 2017 r. i do 5 razy
w tygodniu w tym 2 razy popołudniu od 61ipca 2018 r.
W latach 2015 - 2018 (do 30 września) liczba personelu medycznego łącznie
ulegała niewielkim wahaniom i wynosiła od 270 do 275 osób, w tym jednak spadła
09,1 % liczba lekarzy. W szczególności personel medyczny stanowiło: w 2015 roku
- 66 lekarzy, 169 pielęgniarek oraz 35 osób zatrudnionych na pozostałych
stanowiskach, w 2016 roku - 68 lekarzy, 171 pielęgniarek oraz 36 osób
zatrudnionych na pozostałych stanowiskach, w 2017 roku - 62 lekarzy, 168
pielęgniarek oraz 45 osób zatrudnionych na pozostałych stanowiskach, a na koniec
III kwartału 2018 roku - 60 lekarzy, 172 pielęgniarki oraz 42 osoby zatrudnione na
pozostałych stanowiskach.

(akta kontroli str.74, 91, 97,140-141)

2.5. Średni czas hospitalizacjj27, średnie wykorzystanie łóżek szpitalnych28 oraz
wskaźnik przelotowości29 nie uległy istotnym zmianom w badanym okresie trzech
pierwszych kwartałów lat 2015 - 2018, w szczególności po utworzeniu sieci szpitali.
W trzech pierwszych kwartałach lat 2015 - 2.018 nie zmieniła się liczba łóżek na
sześciu z ośmiu oddziałów szpitalnych: Oddział Chorób Wewnętrznych, Kardiologii
i Rehabilitacji Kardiologicznej (53), Oddział Neonatologiczny (22), Oddział
Pediatryczny (30), Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej i Rehabilitacji Narządu
Ruchu (25), Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii (6) oraz na funkcjonującym
od 2017 r. Oddziale Geriatrycznym (24). Na pozostałych dwóch zlikwidowano część
łóżek: na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym (z 38 w latach 2015 r. - 2016 do 28

27 Na Oddziale: Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej wynos~ od 6 do 7 dni, Ginekologiczno -
PoIożniczym - od 2,3do 2,6;Neonatologicznym - od 3,2do 3,9;Pediatrycznym - od 3,3do 3,6;Chirurgii Urazowo
Ortopedycznej i Rehabilitacji Narządu Ruchu - od 3,6do 4,4;Chirurgicznym Ogólnym - od 4,0do 5,1;Anestezjologii
i Intensywnej Terapii - od 8,8do 11,8oraz Geriatrycznym - 7,1i 8,1.
28 Na Oddziale: Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Rehabilitacji Kardiologicznej wynos~ od 50do 73%,Ginekologiczno -
Położniczym - od 36do 45%;Neonatologicznym - od 40 do 51%;Pediatrycznym - od 35do 46%;Chirurgii Urazowo
Ortopedycznej i Rehabilitacji Narządu Ruchu - od 62do 67%;Chirurgicznym Ogólnym - od 55do 63%;Anestezjologii
i Intensywnej Terapii - od 64do 78%oraz Geriatrycznym - 69i 30%.
29 Określa, ilu chorych korzystało kolejno z jednego łóżka szpitalnego: iloraz liczby hospitalizowanych i liczby posiadanych
łóżek. Wykorzystjwany do oceny szybkości leczenia. Na Oddziale: Chorób Wewnętrznych, Kardiologii i Rehabilitacji
Kardiologicznej wynos~ od 20,9do 30,7%,Ginekologiczno - Położniczym - od 42,6do 47,7%;Neonatologicznym - od 33,3do
38,5%;Pediatrycznym - od 29,6do 35,7%;Chirurgii Urazowo Ortopedycznej i Rehabilitacji Narządu Ruchu - od 38,7do
46,8%;Chirurgicznym Ogólnym - od 31,9do 39,8%;Anestezjologii i Intensywnej Terapii - od 18,0do 20,7%oraz
Geriatrycznym - 26,3i 9,9%.
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w latach 2017 - 2018, tj. o 26,3%) oraz na Oddziale Ginekologiczno - Położniczym
(z 53 w latach 2015-2016 do 51 w 2017 r. i 45 w 2018 r" tj. - kolejno - o 3,8
i 11,8%). Wskaźnik średniego wykorzystania łóżek szpitalnych w żadnym okresie
i na żadnym oddziale nie osiągnął - pożądanej za wyjątkiem kilku specjalności, w
tym neonatologii i pediatrii - wartości 80%30.
Dyrektor Szpitala podejmowała działania mające na celu stopniową redystrybucję
łóżek szpitalnych, polegającą na zwiększaniu ich ilości tam gdzie występowało
znaczne zapotrzebowanie. M.in. przeniesiono i poszerzono Oddział Psychiatryczny,
który regularnie odnotowywał obłożenie ponad 100%, do budynku głównego
Szpitala, a w jego miejsce przeniesiono poradnie specjalistyczne. Łóżka
niewykorzystane poszerzają również bazę pomocową w zakresie rehabilitacji.
W związku z koniecznością realizacji zaplanowanego wcześniej (przed rokiem 2015)
projektu otwarcia Oddziału Geriatrycznego uruchomiono 24 łóżka. Łączna liczba
łóżek według księgi rejestrowej na koniec lat 2016-2018 (do 13 grudnia 2018 r.)
spadała i wynosiła odpowiednio 299,291 oraz 287.

(akta kontroli str. 75, 99-104)

Niepełne (wynoszące od 30 do 78%) wykorzystanie łóżek Z-ca Dyrektora ds.
Finansowych wyjaśnił:
- wielkością obszaru jaki zabezpiecza Szpital oraz zmieniającymi się potrzebami

zdrowotnymi mieszkańców powiatu,
- położeniem Szpitala, który znajduje się w niewielkiej odległości pomiędzy dwoma

dużymi szpitalami III stopnia referencyjności (Szpital w Słupsku oraz Szpital
w Wejherowie). Oba wciąż rozwijają swoją działalność wprowadzając nowe,
wysokospecjalistyczne świadczenia medyczne takie jak np. kardiologia
inwazyjna czy leczenie udarów,

- koniecznością utrzymania rezerwy wolnych łóżek w ramach planu obronności.
(akta kontroli str. 99, 103)

2.6. Po utworzeniu PSZ, ani do Szpitala, ani do podmiotu tworzącego Szpital31
bądź do NFZ POW nie wpłynęły żadne skargi pacjentów w przedmiocie
ograniczenia dostępności do świadczeń w Szpitalu.

(akta kontroli str.94, 98, 135-137)

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

OCENA CZĄSTKOWA W Szpitalu po utworzeniu sieci szpitali z dniem 1 października 2017 r. wprowadzano
zmiany w organizacji wewnętrznej oraz w alokacji zasobów powodujące
efektywniejsze zarządzanie zasobami i optymalizujące strukturę kosztów leczenia,
jednak nie w pełni osiągając w badanym (rocznym) okresie cel podejmowanych
działań (pełne wykorzystanie bazy szpitalnej).
Nie wystąpiły ograniczenia liczby profili świadczeń po utworzeniu sieci szpitali -
Szpital utrzymał wcześniejsze zakresy świadczeń i utworzył nowe komórki. Nie
stwierdzono utraty trwałości działalności inwestycyjnej, w tym zakupów aparatury
medycznej i inwestycji w infrastrukturę. Stwierdzono jednak niepełne wykorzystanie
bazy szpitalnej (łóżek), które w badanym okresie utrzymywało się poniżej
zalecanych 80% mimo podejmowanych działań przez kierownictwo Szpitala.

:xl .Wskaźniki do projektu tworzenia sieci szpitali z elementami analizy sytuacji demograficznej i stanu zdrowia ludności',
Warszawa grudzień 2006 r., sir. 22 (Materiał przygotowany dla Ministra Zdrowia przez Państwowy zakład Higieny
na podstawie baz danych Centrum Systemów Informacyjnych OChronyZdrowia i Państwowego Zakładu Higieny, dotyczących
infrastruktury szpitali i ich działalności).
31 Rada Powiatu Lęborskiego.
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3. Sytuacja ekonomiczno-finansowa Szpitala
z uwzględnieniem poziomu finansowania świadczeń opieki
zdrowotnej.
3.1. Wartość zawartych z NFZ POW umów ogółem (bez ugód) w latach 2015-2018
(po ostatnim aneksie) rosła i wynosiła odpowiednio: 44.253,4 tys. zł, 45.118,5 tys. zł,
52.658,0 tys. zł i 55.783,2 tys. zł. Jednak wartość tych umów w zakresie świadczeń,
które finansowane były w ramach ryczałtu PSZ w latach 2015-2018 systematycznie
zmniejszała się - wynosiła 25.747,7 tys. w 2015 r., 24.188,6 tys. zł w 2016 r.,
23.853,5 tys. zł w 2017 r. oraz 23.470,3 tys. zł w 2018 r. Systematycznie natomiast
rosła wartość umów dla zakresów świadczeń finansowanych poza ryczałtem -
wynosiła odpowiednio 18.505,6 tys. zł, 20'r29'8 tys. zł, 28.804,5 tys. zł i 32.312,9
tys. zł.

(akta kontroli str. 76)

3.2. Przychody z działalności leczniczej, w tym z NFZ POW, według stanów na
koniec trzeciego kwartału lat 2015-2018 systematycznie rosły i wynosiły
odpowiednio: 33.148,4 tys. zł, 34.208,3 tys. zł, 37.942,1 tys. zł i 42.150,1 tys. zł,
w tym z NFZ POW - odpowiednio - 31.447,0 tys. zł, 32.509,6 tys. zł, 36.368,0 tys. zł
i 40.058,0 tys. zł. Przychody te nie pozwalały na pokrycie rosnących kosztów
działalności leczniczej Szpitala, które wynosiły - odpowiednio - 36.318,6 tys. zł,
38.546,2 tys. zł, 42.027,8 tys. zł i 48.101,5 tys. zł. W tym koszty wynagrodzeń
osobowych stanowiły - odpowiednio - 14.091,6 tys. zł, 14.802,2 tys. zł, 16.240,6
tys. zł i 17.810,7 tys. zł (38,8%; 38,4%, 38,6% i 37,0%), a koszty medycznych usług
obcych - odpowiednio - 6.888,6 tys. zł, 7.486,6 tys. zł, 8.259,9 tys. zł i 11.709,1 tys.
zł (19,0%; 19,4%; 19,7% i 24,3%). Wynik na działalności leczniczej Szpitala liczony
dla pierwszych trzech kwartałów z lat 2015 - 2018 był zawsze ujemny i wynosił
odpowiednio -3.170,2 tys. zł; -4.337,9 tys. zł; -4.085,7 tys. zł i -5.951,5 tys. zł. Wynik
finansowy Szpitala za trzy kwartały lat 2015 - 2018 był również ujemny i wynosił
odpowiednio -647,9 tys. zł, -1.329,6 tys. zł, -1.026,0 tys. zł i -2.784,8 tys. zł.

(akta kontroli str. 77)
Z wyjaśnień Z-cy Dyrektora ds. Finansowych wynika m.in., że ww. bilans kosztów
i przychodów był niekorzystny ze względu na:
- rozliczanie przed wejściem PSZ niemal wszystkich świadczeń wykonanych

ponad limity kontraktów na podstawie ugody z NFZ POW dopiero
po zakończeniu umowy czyli z reguły w I kwartale kolejnego roku, co oznaczało
rozliczenie części poniesionych wcześniej kosztów w późniejszym czasie;

- ponoszone koszty inwestycyjne - Szpital przystępując do konkursów NFZ chcąc
rozwijać swoją działalność, musi posiadać odpowiednią infrastrukturę, sprzęt
i personel. Dopiero po zakontraktowaniu umowy następuje jej częściowe
refundowanie (Oddział Geriatryczny oddano do użyłkowania 1 stycznia 2017 r.,
a jego częściowe finansowanie zapoczątkowała umowa z NFZ od 1 października
2017 r.; uruchomienie Podstawowej Opieki Zdrowotnej, NiŚOZ oraz Centrum
Zdrowia Psychicznego);

- rosnące koszty usług obcych w szczególności wartości umów cywilno-prawnych,
wynikające z rosnących oczekiwań płacowych środowiska medycznego.
W Szpitalu, podobnie jak w innych małych szpitalach powiatowych,
w porównaniu do szpitali dużych, wojewódzkich, występuje niekorzystna relacja
liczby zatrudnionych na umowę o pracę do zatrudnionych na umowy cywilno-
prawne (19,4% do 80,6%);

- brak wzrostu wyceny świadczeń opartych na Jednorodnych Grupach Pacjentów
(JGP).
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(akta kontroli str. 100, 104-105)

Po wprowadzeniu sieci szpitali oraz finansowania w formie ryczałtu PSZ w Szpitalu
podejmowano działania mające na celu zoptymalizowanie przychodu, tj. m.in.:
- przeprowadzano symulacje kalkulacji ryczałtu,
- ustalano odpowiednie limity wykonań na oddziałach ryczałtowych,
- stosowano stałe monitorowanie stopnia wykonań świadczeń medycznych;
- dywersyfikowano udzielane świadczenia medyczne (w szczególności osobno

kontraktowane - tj. poza PSZ) takie jak np. świadczenia z zakresu psychiatrii,
rehabilitacji czy programu Koordynowanej Opieki nad Kobietą w Ciąży;

- zwiększano dostępność Ambulatoryjnej Opieki Szpitalnej.
(akta kontroli str. 100, 104-134)

. Ww. analizy prowadziły m.in. do następujących wniosków:
- prognozowanie ryczałtu dla kolejnego okresu na podstawie tylko jednego

kwartału nie uwzględnia sezonowości świadczeń, nie daje również możliwości
adaptacyjnych w przypadku wystąpienia sytuacji nieprzewidzianych mających
istotny wpływ na wynik Szpitala;

- nie jest możliwa szybka i kontrolowana zmiana stopnia wykonywanych usług
medycznych ze względu obowiązujące Szpital umowy z pracownikami
czy zaplanowane wcześniej świadczenia medyczne (w tym zabiegi operacyjne);

- optymalizacja przychodów zmusza do utrzymywania status quo wykonań z 2015
roku na poziomie 98% - 102% co z kolei nie odzwierciedla rzeczywistych potrzeb
zdrowotnych regionu jak również posiadanego przez Szpital potencjału
wykonywania usług medycznych;

- zasada kalkulacji ryczałtu pozwala na elastyczną zmianę limitów wykonań
świadczeń medycznych w ramach oddziałów ryczałtowych tego samego zakładu
leczniczego. W przypadku wystąpienia problemów z wykonaniem na danym
oddziale, Szpital może zwiększyć wykonania na innych niwelując w ten sposób
powstałą różnicę. Jednak, im mniejszy podmiot (mniejsza liczba oddziałów), tym
mniej możliwości wykorzystania tego udogodnienia w kontekście jak
najpełniejszej realizacji potrzeb zdrowotnych;

- ryczałt w sieci szpitali nie rozwiązuje również problemów związanych
z większymi kosztami jednostkowymi wynikającymi ze znacznie większego
udziału kosztów stałych przypadających na jedno łóżko szpitalne w małych
powiatowych jednostkach takich jak Szpital.

(akta kontroli str. 107-134)
Zobowiązania długoterminowe dla trzech pierwszych kwartałów lat 2015 - 2018
zmniejszały się i wynosiły - odpowiednio - 13.613.830 zł, 13.101.113 zł, 11.135.655
zł i 9.180.257 zł. Zobowiązania krótkoterminowe wahały się w przedziale
od 9.147.166 zł na koniec trzeciego kwartału 2015 r. do 12.858.008 zł na koniec
trzeciego kwartału 2018 r. W Szpitalu nie występowały zobowiązania wymagalne.

(akta kontroli str. 77)

3.3. Wprowadzenie systemu PSZ skutkowało koniecznością poniesienia
dodatkowych kosztów związanych z dostosowaniem Szpitala do funkcjonowania
w nowych warunkach związanych z uruchomieniem paz i NiŚOZ, w tym głównie
były to koszty osobowe personelu medycznego (miesięcznie ok. 60,0 tys. zł).
Ponadto zakupiono brakujące elementy sprzętu i wyposażenia (komputery, krzesła,
drukarki) oraz materiały medyczne (m.in. leki i środki dezynfekujące).

(akta kontroli str. 100, 105, 141)

3.4. Suma punktów przypisanych do wartości poszczególnych wskaźników
ekonomiczno-finansowych Szpitala, o których mowa w załączniku
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do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie
wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych do sporządzenia analizy oraz
prognozy sytuacji ekonomiczno-finansowej samodzielnych publicznych zakładów
opieki zdrowotnej32,za pierwsze trzy kwartały lat 2015-2018, wynosiła odpowiednio
34, 34, 34 i 22 pkt (z maksymalnych do uzyskania 70 pkt). W szczególności
wskaźniki informowały o pogorszeniu sytuacji w 2018 r. w zakresie zyskowności
i płynności oraz o utrzymującej się stabilnej, bardzo dobrej i dobrej sytuacji
w zakresie - odpowiednio - efektywności i zadłużenia Szpitala.
Oceny punktowe wartości wskażników:

- zyskowności33 - wynosiły O pkt (maksymalna możliwa do uzyskania ocena
punktowa to 15)34.Wyższe wartości uzyskiwały wskaźniki liczone dla pełnych lat
2015-2017 - 9 pkt;

- płynności35- wynosiły - odpowiednio 12, 12, 12 i O pkt (maksymalna możliwa
do uzyskania ocena - 25);

- efektywności36,utrzymywały się przez cały ww. okres na poziomie maksymalnym
możliwym do zyskania - 10 pkt;

- zadłużenia37 - utrzymywały się przez cały ww. okres na poziomie 12 pkt
(z maksymalnych możliwychdo uzyskania 20 pkt).

(akta kontroli str. 78-79)
Odnośnie przyczyn pogorszenia wskaźników zyskowności i płynności
po wprowadzeniu ryczałtu PSZ dokumenty analityczne Szpitala wskazują m.in. na:
sposób kalkulacji ryczałtu (opisane wyżej w pkt. 3.2.) oraz złą sytuację na rynku
pracy sektora medycznego ze względu na niewielkie zasoby ludzkie
a w konsekwencji wysokie stawki ich wynagrodzeń. Spowodowane jest to
atrakcyjnym wynagrodzeniem w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (w relacji do
stawianych tam wymagań) i emigracją ekonomiczną młodej kadry medycznej. Fakt
ten ma szczególne przełożenie na szpitale powiatowe, gdzie o wiele trudniej jest
zachęcić lekarzy specjalistów (a co za tym idzie również rezydentów) do podjęcia
pracy niż w dużych aglomeracjach miejskich. Szpital zatrudnia na pełnych etatach
14 lekarzy specjalistów na umowę o pracę, zaś ta sama grupa lekarzy zatrudniona
na umowy kontraktowe to już 98 osób (58 w przeliczeniu na etat). Szpitale otrzymały
jedynie zwrot kosztów wzrostu wynagrodzeń lekarzy, pielęgniarek i położnych
zatrudnionych na umowę pracę. W ostatnim okresie rozliczeniowym, nie
przeznaczono żadnych dodatkowych środków na pokrycie wzrostu kosztów usług
obcych w postaci kontraktów medycznych. Sytuacja ta doprowadziła do
ponadplanowego wzrostu wartości kontraktów medycznych również w SPS ZOZ
w Lęborku. Zakład Leczniczy aby kontynuować swoją działalność musi skłaniać się
do akceptowania coraz to wyższych stawek wynagrodzeń lekarzy specjalistów
zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych, gdyż alternatywą jest zamykanie
oddziałów.
Straty związane z problemami kadrowymi oraz wprowadzeniem omawianego
sposobu naliczania ryczałtu od początku jego wejścia do końca 2018 r. Szpital

32 Dz. U. poz. 832.
33 Elementami są wskaźniki zyskowności: netto, działalności operacyjnej i aktywów. Określają zdolność podmiotu
do generowania zysków, a zatem ekonomiczną efektywność działalności.
34 Przykładowo dla pełnych lat2016 i 2017 wskaźnik
35 Elementami są wskaźniki: bieżącej płynności i szybkiej płynności. Określają zdolności podmiotu do regulowania
zaciągniętych zobowiązań krótkoterminowych.
36 Elementami są wskaźniki: rotacji naleźności (w dniach) i zobowiązań (w dniach). Wskaźnik rotacji naleźności (w dniach)
określa długość cyklu oczekiwania podmiotu na uzyskanie naleźności za świadczone usługi. Wskaźnik rotacji zobowiązań
(w dniach) określa ile przeciętnie dni upływa w podmiocie od momentu powstania zobowiązań bieżących do momentu ich
spłaty.
37 Elementami są wskaźnik zadłuźenia aktywów ("fo) i wskaźnik wypłacalności. Wskaźnik zadłuźenia aktywów ("fo) informuje
o stopniu finansowania aktywów kapitałami obcymi. Wskaźnik wypłacalności określa wielkość funduszy obcych przypadającą
na jednostkę funduszu własnego.
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oszacował na kwotę 1.600,0 tys. zł Gest to różnica wynikająca z wartości
wypłaconego dotychczas ryczałtu a możliwym potencjałem wykonań świadczeń
medycznych Szpitala mierzonym średnim ich poziomem od I kwartału 2015 r. do III
kwartału 2017 r., którego Szpital ze względu na sposób kalkulacji ryczałtu nie będzie
w stanie odzyskać.

(akta kontroli str. 100, 105, 127-128)

3.5. Szpital spełniał standardy akredytacyjne na poziomie 90,76%38. Dyrektor
Szpitala podejmował działania mające wpłynąć na wartość współczynnika
jakościowego (ql,j) poprzez starania o odnowienie certyfikatu akredytacyjnego
z wysoką oceną punktową. uzyskanie odpowiednich certyfikatów dla laboratoriów
analitycznego i mikrobiologicznego a także zwiększenie wykonań w ramach
Ambulatoryjnej Opieki Szpitalnej. Nie dopuszczono do naliczenia współczynników
negatywnych w umowie na II półrocze 2018. W naliczeniu ryczałtu PSZ na okres
II półrocza 2018 uwzględniało dodatnie wskaźniki jakościowe: za wynik
akredytacyjny (qi=O,02) oraz za wzrost liczby świadczeńAOS (qi=0,0125). Na koniec
kontroli (21 grudnia 2018 r.) kierownictwo Szpitala oczekiwało na wyniki kolejnej
akredytacji, a także wyniki ocen laboratorium analitycznego i mikrobiologicznego,
celem uzyskania stosownych certyfikatów, które będą miały wpływ na podniesienie
ryczałtu w 2019 r.

(akta kontroli str. 101, 105, 141-145)

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

OCENA CZĄSTKOWA Wprowadzony ryczałt PSZ nie zagwarantował odpowiedniego poziomu
finansowania świadczeń opieki zdrowotnej realizowanychw Szpitalu.
Przychody Szpitala wprawdzie rosły w badanym okresie, ale nie dorównywały
dynamice wzrostu z przyczyn obiektywnych (niezależnych od sposobu zarządzania
Szpitalem) kosztów, w szczególności kontraktów medycznych. Dyrektor Szpitala
podejmowała działania mające na celu uzyskanie wyższych przychodów z NFZ,
m.in. w ramach ryczałtu PSZ. Mimo trudnej sytuacji Szpital w okresie objętym
kontrolą znacząco zmniejszył swoje zadłużenie (wartość zaciągniętych kredytów),
a zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

IV. Uwagi i wnioski
W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości Najwyższa Izba Kontroli nie
formułuje uwag ani wniosków.

V. Pozostałe informacje i pouczenia

Prawo zgłoszenia
zastrzeżeń

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla
~ierownikajednostki 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 Gdańsku. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego
zmienionego zgodnie z treścią uchwaływ sprawie zastrzeżeń.

38 Szpital posiada Certyfikat Akredytacyjny nr 201512 z 27 lutego 2015 r.

16



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.

Gdańsk, 21 grudnia 2018 r.

Kontrolerzy
Alicja Szczepaniak
doradca ekonomiczny

tktj~b~

Najwyższa Izba Kontroli
Delegatura w Gdańsku
Dyrektor

WICEDYREKTOR DELEGATURY
NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI

WG~S

Ewa Dusz
.......................................................

podpis

Rafał Malcharek
główny specjalista

kontr~~~/

····T·':..·····~podpIs 7'
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