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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 Tomasz Raszka, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr  LKA/66/2016 z dnia 8 czerwca 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Ubezpieczalnia” Šimeček-Bączek, Fiedor, 
Perchała, Brawański, Koźlik spółka jawna1, ul. Bielska 37, 43-400 Cieszyn. 
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krzysztof Koźlik, Dyrektor. 

  

II. Ocena kontrolowanej działalności 
 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia2, że ZOZ prawidłowo realizował umowy na 
świadczenie usług medycznych, zawarte z Narodowym Funduszem Zdrowia 
(Oddział Wojewódzki w Katowicach3), w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej4, 
w tym dla osób cierpiących na chorobę Alzheimera. 

W przypadku pozyskania w trakcie wizyty lekarskiej informacji wskazujących na 
występujące u pacjenta zaburzenia pamięci lub otępienie, kierowano taką osobę na 
badania specjalistyczne. a wobec części pacjentów lekarze stosowali 
standaryzowane skale (testy) służące do mierzenia poziomu funkcji poznawczych. 
Jeden z zatrudnionych lekarzy przyjmujący pacjentów w wieku powyżej 60 lat 
(tj. grupy najbardziej narażonej na zachorowanie na tą chorobę) posiadał 
specjalizację z geriatrii. 

Według NIK, dane o odsetku pacjentów POZ ze zdiagnozowaną chorobą 
Alzheimera (wykazano ich niż 0,5%) wskazują, że działania lekarzy POZ w zakresie 
oceny kondycji psychomotorycznej pacjentów z grupy wiekowej 65+ były 
niewystarczające – uwzględniając fakt, że wywiad weryfikujący ew. zaburzenia 

                                                      
1 Zwana dalej Spółką lub ZOZ. 
2 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. 
3 Zwanym dalej OW NFZ. 
4 Zwanej dalej POZ. 

Ocena ogólna 
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pamięci (wskazujące na możliwość występowania choroby neurodegeneracyjnej) 
jest kluczowym elementem wczesnej diagnostyki. 
 
Dokumentacja medyczna pacjentów była prowadzona zgodnie z obowiązującymi 
w tym zakresie przepisami. Nie odnotowywano w niej jednak zakresu wsparcia 
udzielonego pacjentowi z chorobą Alzheimera i jego rodzinie/opiekunom.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. W latach objętych kontrolą ZOZ posiadał zawarte z OW NFZ umowy5  
na realizację świadczeń zdrowotnych m.in. z zakresu POZ.  

Wysokość miesięcznej stawki kapitacyjnej określono na 8 zł w umowie na 2014 r. 
oraz 11,40 zł w umowie na 2015 r. 

W latach 2014-2015 w ramach ww. umów zrealizowano, odpowiednio: 60.760 
świadczeń i 61.160 świadczeń, w tym odpowiednio: 154 i 166 świadczeń udzielono 
pacjentom z chorobą Alzheimera.  

Wartość świadczeń udzielonych i wartość środków otrzymanych z OW NFZ 
wyniosła 2.591.126,75 zł w 2014 r. i 3.175.864,81 zł w 2015 r. Przeciętny koszt 
świadczenia  wyniósł 42,64 zł w 2014 r. i 51,92 zł w 2015 r. 

Łączna liczba zadeklarowanych pacjentów ZOZ wg stanu na 31 grudnia 2014 r. 
wynosiła 15.095, z tego: 1132 osoby w wieku 61-65 lat (7%), 773 osoby w wieku  
66-70 lat (5%), 508 osób w wieku 71-75 lat (3%), 374 osoby w wieku 76-80 lat (2%) 
oraz 460 osób w wieku powyżej 80 lat (3%). 

Łączna liczba zadeklarowanych pacjentów ZOZ wg stanu na 31 grudnia 2015 r. 
wynosiła 14.965, z tego: 1174 osoby w wieku 61-65 lat (8%), 801 osób w wieku  
66-70 lat (5%), 534 osoby w wieku 71-75 lat (4%), 380 osób w wieku 76-80 lat (3%) 
oraz 474 osoby w wieku powyżej 80 lat (3%). 

Liczba pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera wynosiła 44 wg stanu  
na koniec 2014 r. i 56 wg stanu na koniec 2015 r. 

Udział pacjentów z chorobą Alzheimera w populacji zadeklarowanych pacjentów 
wynosił w ww. latach odpowiednio 0,3% i 0,4%, natomiast w poszczególnych 
przedziałach wiekowych przedstawiał się następująco: 
• mniej niż 1% osób w wieku 61-70 lat,  
• 1 - 2% osób w wieku 71-75 lat,  
• 2 - 4% osób w wieku 76-80 lat, 
• 6% osób w wieku powyżej 80 lat. 

(dowód: akta kontroli str. 23-24) 

Jako przyczynę różnic w danych statystycznych odnośnie częstości rozpoznań 
choroby Alzheimera u wszystkich pacjentów w kraju6 i pacjentów leczonych w ZOZ, 
lekarze przyjmujący pacjentów w ramach POZ7 wskazali ograniczenie możliwości 
diagnostycznych przez lekarza POZ (nie można wykonywać badań obrazowych 
ośrodkowego układu nerwowego służących do wykluczenia innych przyczyn 

                                                      
5 Odpowiednio: Nr 122/200405/01/2014 oraz 122/200405/01/2015. 
6 Współczynnik zapadalności na chorobę Alzheimera wynosi 5-8% populacji osób w wieku 65+ 
(źródło: Bermejo-Pareja F., Benito-Leon j., Vega S., Medrano M. J., Roman G. C.: Incidense nad 
subtypes of dementia in three elderly populations of central Spain. Journal of the Neurological 
Sciences. 264 (1-2), s. 63-72, 01 2008; Di Carlo A., Vito Lepore i inni: Incidense of dementia, 
Alzheimer’s disease, and vascular dementia in Italy. The ILSA Study. Journal of the American 
Geriatrics Society. 50 (1), s. 41-8, 01 2002.) 
7 Zwani dalej lekarzami POZ. 
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otępienia), w związku z czym ciężar rozpoznania przesuwany jest na poradnie 
i oddziały specjalistyczne. Często także podeszły wiek, stan ogólny pacjenta,  
trudny dostęp do badań obrazowych i brak współpracy ze strony rodziny 
uniemożliwia kontynuację diagnostyki i skutkuje postawieniem rozpoznania 
otępienia o nieznanym pochodzeniu. Postawienie formalnego rozpoznania choroby 
Alzheimera w realiach POZ jest dość problematyczne. Wiąże się to z nieścisłymi 
kryteriami rozpoznania, kiedy obok kryteriów pozytywnych, czyli objawów 
deficytowych w sferze poznawczej, zachowaniu i objawach ze strony układu ruchu, 
mamy kryteria negatywne: czyli nieobecność chorób ogólnoustrojowych i patologii 
mózgu. Oba te kryteria stanowią barierę rozpoznawczą. Po pierwsze pacjenci 
„geriatryczni” mają jakieś schorzenia ogólnoustrojowe z racji wieku, a po drugie 
wykluczenie patologii ośrodkowego układu nerwowego bez badań obrazowych  jest 
niemożliwe. Kolejną kwestią są następstwa rozpoznania choroby Alzheimera -  
wskazania do stosowania leków prokognitywnych. W rzeczywistości stworzonej 
przez NFZ i realnego ryzyka sankcji karnych za „nieprawidłowe”  ordynowania leków 
(inhibitorów AChE8) bez „odpowiedniej diagnostyki” stanowi skuteczny straszak 
przed postawieniem takiej diagnozy. 

(dowód: akta kontroli str. 62, 64) 

W odniesieniu do powyższego NIK zauważa, że o ile zgodnie z wyjaśnieniem ciężar  
rozpoznania w większości przypadków przesuwany jest na poradnie i oddziały 
specjalistyczne, to ocena kondycji psychomotorycznej pacjentów, w tym wywiad 
weryfikujący ew. zaburzenia pamięci, wskazujące na możliwość występowania 
choroby neurodegeneracyjnej, jest kluczowym elementem wczesnej diagnostyki. 
Dane o odsetku pacjentów POZ ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera, zgodnie 
z którymi jest ich mniej niż 0,5% wskazują, że działania lekarzy POZ są w tym 
zakresie niewystarczające.   

W latach 2014-2015 OW NFZ nie nakładał na Spółkę kar umownych z tytułu 
realizacji umów dotyczących świadczeń POZ. 

(dowód: akta kontroli str. 24) 

W okresie objętym kontrolą świadczenia zdrowotne z zakresu POZ w ZOZ udzielane 
były przez siedmiu lekarzy POZ, z których wszyscy posiadali specjalizację z zakresu 
medycyny rodzinnej, a czterech dodatkowo z zakresu chorób wewnętrznych, trzech 
z pediatrii i jeden z geriatrii. 

(dowód: akta kontroli str. 25) 

2. Szczegółowym badaniem objęto zapisy dokumentacji medycznej losowo 
wybranych 100 pacjentów z grupy wiekowej 60+, leczonych w latach 2014-2015, 
z tego: 
• 50 pacjentów (po 10 przypadków z grup wiekowych: 60-65, 66-70, 71-75, 76-80, 

80+), u których dotąd nie zdiagnozowano choroby Alzheimera, 
• 50 pacjentów  (1 pacjent z grupy wiekowej 60-65, 2 pacjentów z grupy wiekowej 

66-70, 9 pacjentów z grupy 71-75, 15 pacjentów z grupy 76-80, 23 pacjentów 
z grupy 80+), ze zdiagnozowaną chorobą Alzheimera (stanowiących 89% 
wszystkich pacjentów z tą chorobą). 

Ww. dokumentacja obejmowała: historię choroby (zawierającą odręcznie 
dokonywane wpisy kolejnych wizyt) lub wydruki kart Historia zdrowia i choroby 
w części dotyczącej porad ambulatoryjnych lub wizyt domowych (w przypadku 

                                                      
8 Inhibitorów acetylocholinesterazy – leków stosowanych w objawowym leczeniu choroby Alzheimera. 
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prowadzenia tej dokumentacji w formie elektronicznej, odrębne dla każdej wizyty)9, 
a także m.in.: skierowania do szpitala, skierowania na badania diagnostyczne lub 
konsultacje, zaświadczenia/orzeczenia/opinie lekarskie, w tym głównie Informacje 
dla lekarza kierującego/POZ wystawiane przez lekarzy specjalistów oraz karty 
informacyjne leczenia szpitalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 26-31, 40-50) 

Zapisy zawarte w dokumentacji medycznej spełniały wymogi § 10 obowiązujących 
w danym okresie: rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. 
w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania10 oraz rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. 
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania11. 

(dowód: akta kontroli str. 26-31, 40-50) 

W przypadku 4 osób (8%) z grupy 50 pacjentów, u których nie zdiagnozowano 
choroby Alzheimera, w trakcie przynajmniej jednej z wizyt w ZOZ w okresie  
2014-2015 pozyskano informacje wskazujące na zaburzenia pamięci lub otępienie, 
z tego: 
• dwóch pacjentów12 (obu z zaburzeniami pamięci, a jednego również 

z postępującym otępieniem) skierowano na badania specjalistyczne 
(neurologiczne lub geriatryczne), jednemu z nich w trakcie pobytu w szpitalnym 
oddziale geriatrii wykonano m.in. test Mini Mental State Examination (MMSE)13 
i test rysowania zegara, które dały wynik prawidłowy, bez otępienia, natomiast 
drugi pacjent pomimo pouczenia nie wyraził zgody na wykonanie badań 
kontrolnych (postawione rozpoznanie: F03 Otępienie bliżej nieokreślone), 

• u dwóch kolejnych pacjentów dwukrotnie stwierdzono zaburzenia pamięci 
(u jednego14: w styczniu 2014 r. zapominanie, a w grudniu 2014 r. problemy 
z pamięcią świeżą, u drugiego15: w maju 2014 r. zaburzenia pamięci świeżej 
i w kwietniu 2015 r. problemy z pamięcią), nie skierowano ich na badania 
specjalistyczne, natomiast przyjmujący ich lekarz (posiadający specjalizację 
z geriatrii) przepisał im leki stosowane w leczeniu wielu zaburzeń mózgu, 
związanych głównie z podeszłym wiekiem, m.in. przy upośledzeniu pamięci 
i chorobie Alzheimera (piracetam, nicergolina, memantyna). Postawione 
rozpoznania to w pierwszym przypadku: I69 Następstwa chorób naczyń 
mózgowych, a w drugim G54 Zaburzenia korzeni rdzeniowych i splotów 
nerwowych. 

(dowód: akta kontroli str. 26-31, 40-50) 

W przypadku pozostałych 46 pacjentów (92%) ich wizyty w ZOZ nie były związane  
z występowaniem zaburzeń pamięci. W trakcie żadnej z tych wizyt w okresie  
2014-2015 w historii choroby nie odnotowano przypadków zaburzeń pamięci  
lub otępienia, przy czym tylko w przypadku jednego16 z nich odnotowano 
w ww. dokumentacji fakt braku występowania zaburzeń pamięci. 

                                                      
9 Zwane dalej, niezależnie od sposobu ich prowadzenia, „historiami choroby”.  
10 Dz. U. z 2014 r., poz. 177. 
11 Dz. U. z 2015 r., poz. 2069. 
12 A.J. (83 lata, ur. 20.07.1933 r.) i A.K. (82 lata, ur. 28.12.1934 r.). 
13 Tzw. Krótka Skala Oceny Stanu Psychicznego, zwany dalej „testem MMSE”. 
14 U.D. (74 lata, ur. 26.03.1942 r.). 
15 W.W. (77 lat, ur. 8.03.1939 r.). 
16 B.K. (81 lat, ur. 24.08.1935 r.). 
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W przypadku żadnego z ww. grupy pacjentów, lekarze nie stosowali 
standaryzowanych skal służących do mierzenia poziomu funkcji poznawczych.. 

(dowód: akta kontroli str. 26-31, 40-50) 

W dokumentacji 23 (46%) z grupy 50 pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą 
Alzheimera odnotowano pozyskanie przez lekarzy – w trakcie wywiadu17 - danych 
wskazujących na zaburzenia pamięci, z tego w przypadku sześciu z nich do oceny 
stanu pacjentów lekarze zastosowali  standaryzowane skale służące do mierzenia 
poziomu funkcji poznawczych (w dwóch przypadkach test MMSE, w trzech 
przypadkach test rysowania zegara, a w jednym przypadku oba ww. testy). 
Następnie 18 z tych pacjentów skierowano na badania specjalistyczne 
(neurologiczne, geriatryczne lub psychiatryczne), w wyniku czego odpowiedni 
lekarze specjaliści zdiagnozowali u tych pacjentów: chorobę Alzheimera (G30 
wg klasyfikacji ICD-1018), chorobę Alzheimera o wczesnym początku (G30.0), 
otępienie typu Alzheimerowskiego (G30.8) lub chorobę Alzheimera nieokreśloną 
(G30.9) bądź w rozpoznaniu głównym, bądź jako schorzenie współwystępujące. 
W przypadku pozostałych pięciu pacjentów lekarze rozpoznali chorobę Alzheimera 
samodzielnie (w oparciu o wyniki ww. testów i pozostałe objawy, tj. otępienie, 
postępującą demencję). 

(dowód: akta kontroli str.  32-39, 51-61) 

W dokumentacji 27 (54%) pacjentów z ww. grupy nie odnotowano pozyskania przez 
lekarzy – w trakcie wywiadu - informacji wskazujących na zaburzenia pamięci  
(ich wizyty w poradni nie były związane z występowaniem zaburzeń pamięci), 
natomiast choroba Alzheimera została u tych pacjentów bądź zdiagnozowana  
przez lekarzy specjalistów w okresie wcześniejszym, bądź przez lekarzy 
zatrudnionych w Ubezpieczalni na podstawie innych objawów (np. otępienia, 
postępującej demencji). 

(dowód: akta kontroli str.  32-39, 51-61) 

Wyjaśniając przyczyny stosowania standaryzowanych skal służących do mierzenia 
poziomu funkcji poznawczych tylko w nielicznych przypadkach, lekarze POZ podali, 
że: Test MMSE i test rysowania zegara, nie mówiąc o innych, bardziej 
rozbudowanych skalach, u pacjenta bez zaburzeń funkcji poznawczych zajmuje  
ok. 8-10 minut. U pacjenta z otępieniem zajmuje znacznie więcej czasu.  
Należałoby przeorganizować działanie POZ tak, aby ten czas był możliwy do 
wygospodarowania. Przy obecnej zasadzie „przyjmowania wszystkich, którzy się 
zgłoszą” jest to niemożliwe. W praktyce pacjenci z zaburzeniami funkcji 
poznawczych we wczesnym stadium są kierowani do pracowni psychologicznej, 
ewentualnie  poradni geriatrycznej celem wykonania bardziej precyzyjnych testów 
psychologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 62, 65) 

W badanej próbie, obejmującej dokumentację medyczną 100 pacjentów, nie 
stwierdzono przypadków kierowania pacjentów do zakładów opiekuńczych. 

(dowód: akta kontroli str. 27, 28-39) 

W 14 przypadkach w historii choroby odnośnie wizyty, w której po raz pierwszy 
zdiagnozowano u pacjenta chorobę Alzheimera, nie odnotowano informacji na temat 

                                                      
17 W przypadku 13 z nich wizyta w okresie 2014-2015, w przypadku czterech w 2013 r., dwóch 
w 2012 r. oraz po jednym w latach: 2007, 2009, 2010 i 2011. 
18 Międzynarodowa Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych. 
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wsparcia udzielonego pacjentowi i/lub jego rodzinie/opiekunom, w tym 
w szczególności: wskazówek dotyczących zasad postępowania z chorym na 
chorobę Alzheimera. 

W dziewięciu przypadkach w prowadzonej elektronicznie historii choroby 
zamieszczono zapis o treści: „Pacjent (i/lub przedstawiciel ustawowy) został 
poinformowany o leczeniu oraz o możliwych powikłaniach. Przekazana informacja 
była dla niego zrozumiała”. 

(dowód: akta kontroli str. 32-39) 

Lekarze POZ wyjaśnili, że niedokonywanie ww. wpisów w dokumentacji wynika 
z braku czasu na stosowne wpisy, które zajęłyby tak dużą część wizyty, że „pacjent 
nie byłby potrzebny” aby prowadzić rozbudowaną dokumentację medyczną 
obejmującą wszelkie porady i zalecenia. Informacje dotyczące postępowania 
z chorym na otępienie udzielane są ustnie. Niestety, ze względu na krótki czas 
jednej wizyty, nie sposób jest uwzględnić wszystkiego na piśmie. Jednocześnie 
otępienie w chorobie Alzheimera cechuje się wolnym przebiegiem i informacje są 
przekazywane sukcesywnie w trakcie kolejnych wizyt. 
Rozmawiając z pacjentem o problemach zdrowotnych, ale również problemach 
rodzinnych, socjalnych, aktywności życiowej itd. dość łatwo wychwycić obszary 
stanowiące problem wynikający z otępienia bądź tylko deficytów pamięci. Wywiad 
środowiskowy jest pozyskiwany od pacjenta z konieczną weryfikacją w środowisku 
domowym zwłaszcza u chorego z chorobą Alzheimera. Rodzina/opiekun określa 
najczęściej czy potrzebuje opieki instytucjonalnej. Wizyty domowe lekarza 
i pielęgniarki środowiskowej nakierowane są na porady dotyczące otoczenia 
chorego, ewentualnych problemów wynikających z naturalnego przebiegu choroby. 
Opiekunom zaleca się kontrolę nad podawaniem leków, nadzór nad żywieniem, 
zaleca się uporządkowanie otoczenia chorego aby uniknąć wystąpienia upadku 
i urazu. Wskazuje się na potrzebę „treningów” pamięci i treningów ruchowych- 
kinezyterapię i ćwiczenia równowagi. Zaleca się szczepienia ochronne. Reaguje na 
bieżące potrzeby chorego i rodziny. W razie potrzeby kieruje się do domowej opieki 
pielęgniarskiej długoterminowej lub zgłasza się problem pracownikom socjalnym 
MOPS. Niestety na terenie Cieszyna nie ma organizacji wspierającej chorych 
z otępieniem, nie posiadamy również ulotek, które mogłyby w jakiś sposób pomóc 
pacjentom i ich rodzinom. W sytuacji wystąpienia zaburzeń psychicznych zaleca się 
diagnostykę i leczenie psychiatryczne. Istnieje  niemała grupa pacjentów z chorobą 
Alzheimera prowadzona przez Poradnię Geriatryczną, z którą jesteśmy w stałej 
łączności korzystając z porad geriatrów. Ostatecznie pacjenci często stają się 
pensjonariuszami domów opieki społecznej lub zakładów opiekuńczo-leczniczych. 

(dowód: akta kontroli str. 62, 65) 

NIK zwraca uwagę na fakt, że w dokumentacji medycznej pacjentów, u których 
zdiagnozowano chorobę Alzheimera nie były zamieszczane zapisy dotyczące 
zakresu informacji przekazanych pacjentowi i jego rodzinie/opiekunom odnośnie 
zasad postępowania w trakcie choroby (czy i jakich wskazówek udzielono, czy 
i jakie materiały informacyjne przekazano/udostępniono np. na temat miejsc gdzie 
może zostać udzielone wsparcie lub opieka instytucjonalna). Tymczasem są to dla 
chorych i ich rodzin informacje istotne z punktu widzenia skuteczności opieki 
sprawowanej nad chorymi w warunkach domowych.  

3. W okresie objętym kontrolą personel ZOZ nie uczestniczył w szkoleniach 
w zakresie opieki nad osobami z otępieniem. Jak wyjaśnił Dyrektor, dwie 
pielęgniarki w 2012 r. ukończyły specjalizację z pielęgniarstwa geriatrycznego 

Opis stanu 
faktycznego 
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i odbywały staże na oddziale geriatrycznym w szpitalu w Katowicach, a jedna 
pielęgniarka ukończyła licencjat z pielęgniarstwa, gdzie na studiach miała 40 godzin 
praktycznych z geriatrii i 35 godzin z teorii geriatrii. W 2012 r. jeden z lekarzy POZ 
uzyskał tytuł specjalisty w dziedzinie geriatrii. 

(dowód: akta kontroli str. 63, 65) 

4. W okresie objętym kontrolą w ZOZ nie przeprowadzano badania satysfakcji 
pacjentów i ich rodzin.  
Zdaniem Dyrektora Ubezpieczalni oraz lekarzy POZ badania ankietowe to głównie 
problem zadawania dobrych pytań, celowym wydaje się przeprowadzenie badań 
ankietowych, choć powinno to być przeprowadzane w sposób profesjonalny np. przy 
pomocy firm zewnętrznych.  

(dowód: akta kontroli str. 63, 66) 

NIK zauważa, że badania satysfakcji pacjentów oparte o anonimowe ankiety mogą 
być dla placówki źródłem ważnych informacji pozwalających na usprawnienie 
organizacji pracy i oraz jakości udzielanych świadczeń. 

5. Współpraca ZOZ z lekarzami specjalistami i oddziałami szpitalnymi - jak wyjaśnił 
Dyrektor - polegała na częstych kontaktach z poradnią i oddziałem geriatrycznym 
w celu rozwiązania problemów geriatrycznych, w tym pacjentów z chorobą 
Alzheimera (na podejmowaniu wspólnych, w zamyśle optymalnych decyzji 
u konkretnych chorych z uwzględnieniem  stanu psychofizycznego). 
ZOZ współpracował też z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej (MOPS) 
w Cieszynie. Lekarze POZ sporządzali dla MOPS opinie na temat potrzeb 
pacjentów z chorobą Alzheimera, szczególnie u pacjentów samotnych, dotyczące 
stanu funkcjonalnego pacjenta i ewentualnie czy dany pacjent potrzebuje pomocy 
opiekunów dziennych czy też opieki całodobowej (domy pomocy społecznej). 
W sposób czynny kontaktowano się też z MOPS, który w ramach swoich możliwości 
udzielał porad i wsparcie rodzinom pacjentów w codziennych zakupach, załatwianiu 
spraw administracyjnych, porządkach, zaopatrywaniu w leki. 
 
Odnośnie form współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
organizacjami pozarządowymi Dyrektor wyjaśnił, że w Cieszynie planowane jest 
wprowadzenie „koperty życia”19 (po wakacjach planowany jest pilotaż) przez 
organizacje seniorów z wsparciem samorządu, jest to forma informacji bezcenna 
zwłaszcza u osób z otępieniem, a rola lekarza POZ może być kluczowa przy  
prawidłowym, rzeczowym wypełnieniu tej informacji. 
 
Nie prowadzono współpracy z konsultantami wojewódzkimi w zakresie geriatrii 
i neurologii. Dyrektor Ubezpieczalni wyjaśnił, że na poziomie podstawowej opieki 
zdrowotnej problemy leżą raczej w sferze poza możliwościami owocnej współpracy, 
często problem należy rozwiązać teraz, decyzję podjąć na miejscu. 

(dowód: akta kontroli str. 63, 66) 

                                                      
19 „Koperta życia” to akcja, do której przystąpienia zachęcają lekarze i pracownicy pogotowia 
ratunkowego, skierowana do osób przewlekle chorych, starszych, samotnych. Polega na 
umieszczeniu w specjalnie przygotowanych kopertach najważniejszych informacji o stanie zdrowia, 
przyjmowanych lekach, alergiach na leki, kontaktach do najbliższych, danych osobowych, w tym  
nr pesel. Pakiet z takimi informacjami powinien być przechowywany w lodówce, czyli miejscu, które 
jest prawie w każdym domu i zarazem jest łatwo dostępne. Źródło: www.kopertazycia.pl. 
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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 Kontroli20 
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 

Gł. specjalista kontroli państwowej 
 

………………………….. 
 
  
  

  
 

 

                                                      
20 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 ze zm., zwanej dalej „ustawą o NIK”. 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 


