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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/067 - Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich 
rodzin 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

Kontroler Piotr Graca, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/69/2016 z dnia 13 czerwca 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Fundacja św. Elżbiety Węgierskiej, ul. Katowicka 1, 43 - 400 Cieszyn1. 

 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
SM Karolina Michalina Podruczny, Prezes Zarządu2. 

(dowód: akta kontroli str.3-7) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia3, że Fundacja prawidłowo realizowała umowy na 
świadczenie usług medycznych dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera, 
zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim Odziałem Wojewódzkim 
w Katowicach4, a także udzialała wsparcia rodzinom pacjentów.   

W okresie objętym kontrolą, tj. latach 2014 – 2015 pacjenci posiadający 
zdiagnozowaną chorobę Alzheimera, przebywający na Oddziale Opiekuńczo-
Leczniczym oraz Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym, zostali objęci 
właściwą opieką. Do oceny stanu pacjentów w wymaganych przypadkach 
stosowano standaryzowane skale służące do mierzenia funkcji poznawczych.  

Wszyscy pacjenci dotknięci tym schorzeniem byli pod stałą opieką psychiatryczną, 
zaś u dziewięciu przeprowadzono dodatkowe konsultacje specjalistyczne związane 
z chorobami somatycznymi. Terapią zajęciową (muzykoterapią, ćwiczeniami 
usprawniającymi pamięć oraz aktywizacją w czynnościach dnia codziennego) 
dostosowaną do stopnia sprawności objętych zostało siedmiu pacjentów.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia współpracę Fundacji z jednostkami 
samorządu terytorialnego oraz placówkami opieki społecznej, efektem której były 
m.in. zorganizowane zajęcia rehabilitacyjno-terapeutyczne dla osób starszych 
i  z  zaburzeniami psychicznymi w trybie dziennym oraz urozmaicenie pacjentom 
sposobu spędzania wolnego czasu.  
                                                      
1 Zwana dalej „Fundacją”. 
2 Poprzednio, tj. od 3 maja 2011 r. do 15 maja 2015 r. stanowisko Prezesa Zarządu zajmowała SM 
Goretti Beata Śliwak. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
4 Zwanym dalej „NFZ”.  

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Udział pacjentów z chorobą Alzheimera w ogólnej 
populacji pacjentów. 

Na podstawie zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia – Śląskim Odziałem 
Wojewódzkim w Katowicach5 umów, Fundacja udzielała osobom chorym na chorobę 
Alzheimera świadczeń opieki zdrowotnej: 
− opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych dla dorosłych,  
− opiekuńczo-leczniczych w zakładzie opiekuńczo-leczniczym (ZOL). 
Świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze udzielane były w ramach opieki 
długoterminowej (na Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym) oraz opieki psychiatrycznej 
i leczenia uzależnień (na Oddziale Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym). 
Podstawą do rozliczeń za udzielane świadczenia były jednostki rozliczeniowe – 
osobodzień i punkt rozliczeniowy. 
Wartość umowy zawartej z NFZ na realizację świadczeń opiekuńczo-leczniczych 
psychiatrycznych dla dorosłych wyniosła w 2014 r. 382.455,00 zł, a w 2015 r. 
390.807,00 zł, natomiast umów na świadczenia opiekuńczo-lecznicze w 2014 r. 
wyniosła 1.061.299,20 zł, a w 2015 r. 1.412.455,20 zł. Wartość przedstawionych do 
rozliczenia i zapłaconych przez NFZ świadczeń opiekuńczo-leczniczych 
psychiatrycznych dla dorosłych wyniosła w 2014 r. 382.455,00 zł, a w 2015 r. 
390.807,00 zł, natomiast świadczeń opiekuńczo-leczniczych wyniosła w 2014 r. 
1.060.867,47 zł, a w 2015 r. 1.409.910,45 zł.  
Całkowite koszty udzielonych świadczeń wyniosły w 2014 r. 2.401.182,02 zł, 
a w 2015 r. – 2.541.846,43 zł, z czego NFZ zrefundował w 2014 roku 
1.443.322,47 zł, a w 2015 r. 1.800.717,45 zł. Otrzymane z NFZ środki finansowe 
pokryły odpowiednio 60,11% i  70,84% całkowitych kosztów udzielonych świadczeń. 
W pozostałym zakresie6 poniesione koszty sfinansowano częścią (70%) świadczeń 
emerytalnych i rentowych pacjentów, co zgodne było z art. 18 ust. 1 ustawy z  dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych7 oraz Zarządzeniem Dyrektora Fundacji nr 13/2012 z 5 grudnia 2012 r.    

  (dowód: akta kontroli str. 15, 26-27, 32-154) 

W 2014 r. na dwóch oddziałach przebywało łącznie 86 pacjentów, z których siedmiu 
posiadało zdiagnozowaną chorobę Alzheimera. Struktura wiekowa tych pacjentów 
była następująca: 
− 70-75 lat – 1 pacjent (14%), 
− 75-80 lat – 1 pacjent (14%), 
− powyżej 80 lat – 5 pacjentów (72%). 
W 2015 r. w placówce przebywało łącznie 97 pacjentów, z których dziewięciu 
posiadało zdiagnozowaną chorobę Alzheimera. Struktura wiekowa tych pacjentów 
była następująca: 
− 70-75 lat – 2 pacjentów (22%), 
− 75-80 lat – 1 pacjent (11%), 
− powyżej 80 lat – 6 pacjentów – 67%. 
W latach 2014 – 2015 NFZ nie nakładał na Fundację kar umownych z tytułu 
realizacji umów o udzielanie świadczeń.  
W 2014 r. całkowite koszty świadczeń udzielonych siedmiu pacjentom ze 
zdiagnozowaną chorobą Alzheimera wyniosły 238.403,08 zł (tj., 9,9% wszystkich 

                                                      
5 Zwanym dalej „NFZ”.  
6 Koszty wyżywienia i zakwaterowania. 
7 Dz.U.z 2015 r. poz. 581 ze zm.    
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kosztów), a w 2015 r. koszty te dotyczące dziewięciu pacjentów wyniosły 
261.648,03 zł (tj., 10,3% wszystkich kosztów).  

(dowód: akta kontroli str. 27) 

2. Procedury diagnostyczne w kierunku choroby 
Alzheimera i procedury terapeutyczne realizowane dla 
pacjentów w wieku 60+. 

2.1 Analiza dokumentacji medycznej 10 pacjentów, ze zdiagnozowaną chorobą 
Alzheimera (przebywających na dwóch oddziałach) – w zakresie zastosowanych 
środków medycznych i zajęć terapeutycznych – wykazała że: 
− sposób i tryb kierowania pacjentów z chorobą Alzheimera do placówki był 

zgodny z wymogami §§ 5-8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 
2012 r. w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych 
i pielęgnacyjno-opiekuńczych8, 

− do oceny stanu pięciu pacjentów (50,0%), stosowano standaryzowane skale 
służące mierzeniu funkcji poznawczych, tj. test Mini-Mental State Examination 
(MMSE) – Krótka Skala Oceny Aktywności Poznawczej oraz test rysowania 
zegara (wykonano go u dwóch pacjentów jeden raz), w pozostałych 
przypadkach stan pacjentów (zaawansowany stopień otępienia) uniemożliwiał 
przeprowadzenie ww. testów,  

− wszyscy pacjenci zostali objęci opieką pielęgniarską i lekarską oraz opieką 
rehabilitacyjną, psychologiczną i terapeuty zajęciowego w godzinach pracy 
specjalistów,  

− wszyscy pacjenci zostali objęci leczeniem farmakologicznym związanym 
z chorobą Alzheimera9,  

− u dziewięciu pacjentów przeprowadzono dodatkowe konsultacje specjalistyczne 
(w tym: u siedmiu pacjentów psychiatryczne, a u pięciu pacjentów 
neurologiczne),  

− wszyscy zostali objęci kinezyterapią, w tym trzej pacjenci leżący, 
− siedmiu pacjentów objęto terapią zajęciową prowadzoną przez terapeutę 

zajęciowego (w zależności od stopnia sprawności pacjenta), w tym 
muzykoterapią, rozmową terapeutyczną, ćwiczeniami usprawniającymi pamięć 
oraz aktywizacją w czynnościach dnia codziennego, 

− trzech pacjentów, w stanie ciężkim, zostało objętych procedurą leczenia 
żywieniowego dojelitowego (tzw. sondą żołądkową). 

W dokumentacji medycznej nie odnotowano przypadków wsparcia udzielonego 
rodzinom pacjentów przebywających.  
Zapisy w dokumentacji medycznej dokonywane były zgodnie z wymogami §10 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów 
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania10. 

(dowód: akta kontroli str. 155 -159) 

Dla wszystkich pacjentów z badanej próby placówka była docelowym miejscem 
pobytu chorych z chorobą Alzheimera, co w całości odciążało rodziny pacjentów, 
tym samym cały proces opiekuńczo-leczniczy przeniesiono na personel placówki.  
Jak wyjaśniła Prezes Fundacji potrzeba wsparcia rodzin osób dotkniętych chorobą 
Alzheimera występuje w czasie oczekiwania na miejsce na oddziale, kiedy to 
pacjent oczekujący przebywa w domu. Fundacja ma kontakt z rodzinami osób 
chorych m.in. w związku z uczestnictwem pacjentów w zajęciach na oddziale 
                                                      
8 Dz. U. z 2012 r. poz. 731. 
9 M.in. z użyciem leków: donepezil, rivastigmina, symelon. 
10 Dz. U. z 2014 r. poz. 177 ze zm. 
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dziennym. Każdorazowo w sytuacji konkretnych zapytań ze strony rodzin udzielano 
bezpłatnej konsultacji z psychologiem, pielęgniarką czy fizjoterapeutą11. W badanej 
próbie 10 pacjentów w trzech przypadkach osoby te przed przyjęciem na oddział 
uczestniczyły w zajęciach dziennych, a ich rodziny miały kontakt z Fundacją. Po 
przyjęciu osoby oczekującej do placówki członkom rodzin Fundacja zapewniała 
możliwość udziału w czynnościach opiekuńczych, oferując instruktaż i zapoznanie 
z zasadami dotyczącymi opieki, określonymi „Procedurą opieki nad pacjentem 
sprawowanej przez osoby bliskie”.   

(dowód: akta kontroli str. 31, 160-163)  

2.2. Przeciętne zatrudnienie personelu medycznego na Oddziałach Opiekuńczo-
Leczniczym oraz Opiekuńczo-Leczniczym Psychiatrycznym w latach 2014-2015 
wynosiło 1,9 etatu lekarskiego (w tym: lekarz ze specjalizacją z chorób płuc, lekarz 
ze specjalizacją geriatryczną, dwóch lekarzy psychiatrii, jeden lekarz specjalista 
neurolog), 14 etatów pielęgniarskich (ogółem 21 osób, w tym 7 osób z ukończonym 
kursem opieki długoterminowej), 1,1 etatu psychologa (dwie osoby), 4,25 etatu 
fizjoterapeuty (pięć osób), 2,5 etatu terapeutów zajęciowych (trzy osoby), 16 etatów 
(18 osób) zatrudniono jako opiekunów medycznych.  

Ponad 30% zatrudnionych pielęgniarek to osoby, które ukończyły kursy 
kwalifikacyjne w zakresie pielęgniarstwa i opieki długoterminowej (w tym 5 osób 
ukończyło kurs już pracując w latach 2013, 2014). Kursy kwalifikacyjne z zakresu 
pielęgniarstwa rodzinnego ukończyły dwie osoby, kurs specjalistyczny z zakresu 
leczenia ran jedna osoba, a kurs kompleksowej pielęgniarskiej opieki nad pacjentem  
z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego również jedna osoba. Dziesięć 
osób (opiekunów medycznych i pielęgniarki) zostało przeszkolonych praktycznie 
w latach 2013 – 2014 w zakresie „Spersonalizowanej opieki nad pacjentem 
z problemem nietrzymania moczu”. Czterech pracowników Fundacji (psycholog, 
lekarz, fizjoterapeuta i pielęgniarka) wzięło udział w szkoleniu pn. „Jak zabezpieczyć 
jakość w opiece długoterminowej” zorganizowanych z udziałem konsultanta 
wojewódzkiego w zakresie geriatrii. Dziewięć pielęgniarek uczestniczyło w szkoleniu 
„Leczenie ran”.  
Oprócz ww. przeprowadzono szkolenia wewnętrzne, zorganizowane w Fundacji, 
mające na celu podniesienie kwalifikacji i umiejętności praktycznych kadry 
medycznej m.in. w zakresie pielęgnacji odleżyn, postępowania z chorym 
psychiatrycznym, procesów starzenia i wynikających z nich problemów 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych, prawidłowego budowania relacji pacjent-personel 
i praw pacjenta. 

(dowód: akta kontroli str. 20, 30-31, 179-208)  

2.3. Fundacja przeprowadziła badania satysfakcji pacjentów i ich rodzin w okresie 
od kwietnia 2013 r. do kwietnia 2014 r. na obydwu oddziałach w formie ankiet. Na 
ankietę odpowiedziały 22 osoby, a pytania dotyczyły m. in. załatwiania formalności 
przy przyjęciu chorego, jakości opieki lekarskiej i pielęgniarskiej, samopoczucia 
pacjenta w trakcie pobytu, wyżywienia, opieki rehabilitacyjno- terapeutycznej, 
ogólnej oceny placówki. Wyniki ankiet pokazały, że satysfakcja pacjentów i ich 
rodzin jest wysoka, a w 20 przypadkach osoby udzielające odpowiedzi poleciłyby 
placówkę rodzinie lub znajomym. Jak wyjaśniła Prezes Fundacji, w związku 
z uzyskanymi wysokimi wynikami ankiet oraz faktem długoterminowych pobytów 
pacjentów, aktualnie informacje nie są zbierane w formie ankietowej, natomiast 
wdrożone zostały wewnętrzne procedury nadzoru nad wszelkimi zdarzeniami 
niepożądanymi, personel jest świadomy czemu służy analiza zdarzeń nietypowych 

                                                      
11 W latach 2014-2015 wspacia takiego udzielono w 65 przypadkach, z których 11 rodzin skorzystało 
z opieki dziennej, w jednym przypadku z oferowanej przez Fundację rehabilitacji.   
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i niepożądanych, albo stanowiących potencjalne zagrożenie dla jakości 
świadczonych usług medycznych. Zdarzenia takie (np. niewłaściwe podanie leku, 
upadki, zakażenia, samowolne oddalenia pacjentów, niekorzystne następstwa 
użycia sprzętu medycznego) były odnotowywane w „Rejstrze zdarzeń 
niepożądanych”12 i na bieżąco omawiane na odprawach personelu.  

(dowód: akta kontroli str. 21-24, 164-178)  

2.4. Fundacja współpracowała z lekarzami specjalistami zarówno w dziedzinie 
chorób wewnętrznych, medycyny rodzinnej, psychiatrii, neurologii, jak i geriatrii. 
Według stanu na moment przeprowadzenia kontroli (lipiec 2016 r.) opiekę 
medyczną nad pacjentami sprawowało czterech lekarzy specjalistów (chorób 
wewnętrznych, w tym chorób płuc, dwóch lekarzy z dodatkową specjalizacją 
w zakresie geriatrii) oraz dwóch lekarzy specjalistów w zakresie psychiatrii. 
Współpracowano także z lekarzem specjalistą w zakresie neurologii. Zdaniem 
Prezes Zarządu, dzięki takiemu zespołowi lekarzy pacjenci na miejscu mieli dostęp 
do wysoko wykwalifikowanej opieki medycznej.  

Ponadto Fundacja korzystała na podstawie zawartych umów z konsultacji 
w  poradniach specjalistycznych13 w zakresie neurologii, kardiologii, diabetologii, 
ginekologii, a także z badań RTG, USG i tomografu komputerowego oraz 
współpracowała ze specjalistycznym ośrodkiem diagnostyki obrazowej14 w zakresie 
badań TK, NMR, RTG.  
Fundacja współpracowała także z pracownikami socjalnymi Szpitala Śląskiego 
w  Cieszynie w zakresie zapewnienia dostępu do informacji dla tamtejszych 
pacjentów i ich rodzin o oferowanej możliwości umieszczenia pacjenta w placówce 
opieki całodobowej. Działania te przyczyniały się do wzrostu świadomości chorych, 
jak i ich rodzin w zakresie dostępnych możliwości opieki oraz pozwalały 
minimalizować negatywne skutki, jak np. stres, związane z koniecznością 
umieszczenia chorego w placówce całodobowej.  
W okresie objętym kontrolą Fundacja nie współpracowała bezpośrednio 
z  konsultantami wojewódzkimi w zakresie geriatrii i neurologii, jednakże korzystała 
ze szkoleń organizowanych z inicjatywy konsultantów oraz publikacji tematycznych 
odpowiadających problemom spotykanym w opiece długoterminowej.  

Założycielem Fundacji było Zgromadzenie Sióstr św. Elżbiety III Zakonu 
Regularnego św. Franciszka, prowadzące od 20 lat dzieło, jakim jest Dom Pomocy 
Społecznej „Betania”. Powyższa okoliczność implikowała współpracę Fundacji z tą 
placówką. Polegała ona na wymianie informacji i dobrych praktyk, umożliwianiu 
uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Fundację pracownikom domu 
pomocy społecznej oraz korzystaniu z przewozu osób niepełnosprawnych 
realizowanego samochodem dostosowanym do przewozu osób niepełnosprawnych. 
Ponadto Fundacja współpracowała z: 
− Psychiatrycznym Zakładem Opiekuńczo – Leczniczym w Międzybrodziu 

Bialskim, który umożliwiał pacjentom Oddziału Opiekuńczo-Leczniczego 
Psychiatrycznego udział w organizowanych spotkaniach jasełkowych, 
rozgrywkach sportowych, 

− Warsztatami Terapii Zajęciowej w Drogomyślu zapewniającymi pacjentom 
uczestnictwo w zajęciach teatralnych.  

Jak wyjaśniła Prezes Fundacji, powyższa współpraca wzmacniała w pacjentach 
zachowania społeczne, stymulowała i motywowała do dodatkowej aktywności 
(np. przygotowania występów), dawała możliwość wymiany doświadczeń pomiędzy 
opiekunami czy terapeutami. 
                                                      
12 W 2014 r. zanotowano osiem zdarzeń, w 2015 r. sześć zdarzeń, głównie były to upadki pacjentów. 
13 W ZZOZ Szpitala Śląskiego w Cieszynie. 
14 NZOZ „TOMOGRAF” s.c. w Cieszynie. 
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Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego (Gminą Cieszyn, Miejskim 
Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Powiatem Cieszyńskim) polegała na organizowaniu 
w prowadzonej placówce w latach 2013 – 2015 zajęć rehabilitacyjno- 
terapeutycznych w trybie dziennym dla grup liczących od 14 do 18 osób starszych, 
niepełnosprawnych i z zaburzeniami psychicznymi. W ramach tych działań Fundacja 
dowoziła uczestników na zajęcia obejmujące m.in. spotkania z psychologiem, 
zajęcia terapeutyczne z wykorzystaniem różnych form terapii, rehabilitację 
medyczną. Efektem tych zajęć było m. in. utrzymanie poziomu sprawności 
uczestników, doskonalenie umiejętności radzenia sobie z problemami codziennego 
życia, szansa wyjścia z domu, w tym bodziec do zadbania o własny wygląd, 
wzmocnienie u uczestników poziomu samoakceptacji, aktywne wykorzystanie 
i organizacja czasu wolnego. Wspólnie z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie 
w Cieszynie realizowano program promocji zdrowia psychicznego obejmujący 
otwarte zajęcia psycho-edukacyjne dla grupy 30 osób na temat: „Czynniki ryzyka 
wystąpienia choroby Alzheimera”. Fundacja uczestniczyła także w promocji działań 
i inicjatyw edukacyjnych realizowanych w dziedzinie ochrony zdrowia, w ramach 
Forum Inicjatyw Prozdrowotnych w powiecie cieszyńskim. 

(dowód: akta kontroli str. 22-23, 209-220)  
 

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 Kontroli15 
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 Katowicach. 

 

Katowice, dnia 12 sierpnia 2016 r. 

  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Katowicach 

Kontroler nadzorujący  

Mariusz Podolski 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

  

  

 

 

                                                      
15 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 ze zm. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


