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I. Dane identyfikacyjne 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzki Szpital 
Specjalistyczny nr 3 w Rybniku, ul. Energetyków 46, 44-200 Rybnik1 

 

Ewa Fica – p.o. Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki 
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku 2, od 17 grudnia 2020 r. 
Poprzednio, w okresie od 1 listopada 2014 r. do 16 grudnia 2020 r. funkcję 
Dyrektora Szpitala sprawowała Bożena Mocha – Dziechciarz. 

                                                                                  (akta kontroli tom I, str. 3-5) 

1. Dostępność do świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu 
kolanowego. 

2. Zapewnienie jakości wykonywanych zabiegów. 

3. Dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych po zabiegach endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego lub stawu kolanowego. 

 

Lata 2018-2020. Badania kontrolne mogły dotyczyć również działań wcześniejszych 
i późniejszych, jeżeli miały one związek z kontrolowaną działalnością. Dla celów 
porównawczych dane statystyczne zostały pobrane także dla roku 2017. 

 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Katowicach 

 

 

       Michał Nowak, starszy inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/363/2020 z 15 grudnia 2020 r. oraz nr LKA/86/2021 z dnia 26 kwietnia 
2021. 

                                                                         (akta kontroli tom I, str. 1-2A) 

 

                                                      
1 Dalej: Szpital lub Świadczeniodawca. 
2 Dalej: Dyrektor lub Dyrektor Szpitala. 
3 Dz. U. z 2020 poz. 1200; dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Szpital dysponował odpowiednią kadrą oraz zapewnił warunki udzielania 
świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) dla porad 
specjalistycznych – ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego za wyjątkiem 
niedostatecznej liczby pielęgniarek zatrudnionych na Oddziale Chirurgii 
Urazowo-Ortopedycznej5 w roku 2019. Szpital spełniał standardy akredytacyjne, 
a Oddział Ortopedyczny Szpitala spełniał dodatkowe warunki dla realizacji tych 
zabiegów6, z wyjątkiem posiadania sformalizowanej procedury usprawnienia 
pooperacyjnego oraz przesyłania do wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie 
ortopedii i traumatologii narządu ruchu informacji o analizach zdarzeń 
niepożądanych i o liczbie przeprowadzonych zabiegów endoprotezoplastyki. W 
latach 2018-2019 malała liczba osób oczekujących, a średni okres oczekiwania 
na zabiegi endoprotezoplastyki w przypadkach stabilnych spadł w 2018 r. 
w stosunku do roku poprzedniego, a następnie rósł. W przypadku 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego liczba osób oczekujących, w porównaniu 
do roku poprzedniego, spadła o odpowiednio 2,4% i 11,7%, a  średni czas 
oczekiwania spadł o 28,6% w 2018 r. i wzrósł o 37,2% w 2019 r. W przypadku 
endoprotezoplastyki stawu kolanowego liczba osób oczekujących zmalała 
o 7,6% i 6,0%, a średni czas oczekiwania zmalał o 47,8% w 2018 r. i wzrósł o 
48,6% w 2019 r. Średni czas oczekiwania na endoprotezoplastykę stawu 
biodrowego z lat 2018-2019 wyniósł  
213,5 dnia, a stawu kolanowego 358 dni. W badanej próbie 63 pacjentów  
w 36 przypadkach (57,1%) czas oczekiwania na zabieg od daty zarejestrowania 
skierowania przekraczał 6 miesięcy, tj. założony modelowy czas oczekiwania7. 

W latach 2018-2019 malała liczba osób oczekujących na świadczenia 
rehabilitacji w warunkach stacjonarnych i rosła na oddziale dziennym. Średni 
czas oczekiwania na te świadczenia wzrastał. Na świadczenia rehabilitacji 
w warunkach stacjonarnych, na które kierowana jest zdecydowana większość 
pacjentów po zabiegach endoprotezoplastyki, średni czas oczekiwania z lat 
2018-2019 wyniósł 1242,5 dnia.  

Głównymi przyczynami długiego okresu oczekiwania na ww. świadczenia, które 
zidentyfikowano w trakcie kontroli, były: systematyczny wzrost liczby skierowań 
na rehabilitację pilną (przy niezmienionej bazie łóżkowo-terapeutycznej), 
dostosowanie terminu przyjęcia pilnego z uwzględnieniem stanu klinicznego 
pacjenta, jego sytuacji rodzinnej, czy zawodowej, więcej przypadków pilnych, 
wzrost czasu oczekiwania pacjentów przewlekłych, wydzielenie części łóżek dla 
pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności, zmniejszenie liczby łóżek 
dla pacjentów pilnych i stabilnych. 

Szpital zapewnił rzetelną opiekę przedoperacyjną i pooperacyjną pacjentów 
skierowanych na zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. W związku z ogłoszonym w 2020 r. stanem epidemii związanymi z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 ocenę 
formułowano odrębnie dla lat 2018-2019 i dla 2020 r. 

5 Dalej: Oddział Ortopedyczny lub Oddział. 
6 Określone w zał. nr 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2295 ze zm. (aktualnie: Dz. U. z 2021 r. poz. 290 
ze zm.), dalej: rozporządzenie ws. świadczeń gwarantowanych LSZ). 
7 W przedmiotowej kontroli wykorzystano modelowy czas oczekiwania na świadczenia określony w raporcie Agencji 
Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - Wydział Taryfikacji z 29.04.2016 r., wykonany na zlecenie Ministra Zdrowia 
z 16.12.2015 r. (Nr: AOTMiT-WT-553-14/2015 „Endoprotezoplastyka stawu biodrowego – opieka kompleksowa”, str. 239-
243). Według raportu model został opracowany w oparciu o dane pochodzące z analizy przekazanej przez Centralę NFZ, 
dowodów naukowych, opinii eksperckich oraz informacji o stanie finansowania w innych krajach. 

OCENA OGÓLNA 
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kolanowego oraz monitorował jakość wykonanych świadczeń 
endoprotezoplastyki oraz zapewnił odpowiednią jakość stosowanych protez, co 
skutkowało niewielką liczbą przeprowadzanych zabiegów rewizyjnych. 

W 2020 r. potencjał Szpitala wykorzystywany do realizacji świadczeń 
endoprotezoplastyki i rehabilitacji nie uległ zmniejszeniu, przy czym ze względu 
na stan epidemii w  związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 liczba 
zabiegów endoprotezoplastyki zmniejszyła się o 3,4%  w przypadku stawu 
biodrowego (z 264 w 2019 r. do 255) oraz o 19,0% w przypadku  
stawu kolanowego (ze 189 w 2019 r. do 153). Szpital wdrażał  
odpowiednie wewnętrzne procedury mające na celu ograniczenie ryzyka 
rozprzestrzeniania się zakażeń spowodowanych wirusem SARS-CoV-2 oraz 
edukował pacjentów na każdym z etapów leczenia, a informacje w tym zakresie 
były przekazywane zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej.  

W toku kontroli stwierdzono jednakże następujące nieprawidłowości: 

• zatrudnienie niewystarczającej liczby pielęgniarek w 2019 r. na 
Oddziale Ortopedycznym Szpitala. 

• sporządzanie protokołów z przeprowadzania ocen list oczekujących 
na świadczenia opieki zdrowotnej8 w sposób niewskazujący, jakiej 
oceny dokonano w zakresie: poprawności prowadzenia kolejek 
oczekujących na świadczenia zdrowotne, czasu oczekiwania na 
udzielone świadczenia zdrowotne oraz przyczyn zmiany terminów 
(jedynie zmiany terminów udzielenia świadczeń były każdorazowo 
oceniane jako „zasadne”)9, a także nieprzeprowadzanie okresowej, 
co najmniej raz w miesiącu, oceny list oczekujących na świadczenia 
opieki zdrowotnej w pięciu miesiącach  2020 r. 

•  nierzetelne prowadzenie list oczekujących (w trzech przypadkach 
w ramach przeprowadzonego badania). 

• nieposiadanie przez Szpital sformalizowanej procedury usprawnienia 
pooperacyjnego pacjenta oraz nieprzesyłanie do wojewódzkiego 
konsultanta w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu 
informacji dotyczących analiz zdarzeń niepożądanych. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe10 kontrolowanej działalności 

1. Dostępność do świadczeń endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego lub stawu kolanowego 

1) Dysponowanie przez Świadczeniodawcę odpowiednimi zasobami 
kadrowymi do udzielania świadczeń w AOS Poradni Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej oraz do przeprowadzania zabiegów endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego lub stawu kolanowego. 

 
Liczba lekarzy udzielających w badanym okresie11 świadczeń w AOS Poradni 
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej12 Szpitala wyniosła: 

                                                      
8 Innej dokumentacji w tym zakresie nie przedłożono kontrolerowi NIK. 
9 Z wyjątkiem protokołu nr 7/2018 z dnia 26 lipca 2018 r., gdzie takich zapisów nie zamieszczono.  
10 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. 
11 Lata 2018-2020. 
12 Dalej: Poradnia Ortopedyczna lub Poradnia. 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 
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a) W 2018 r.: 10 lekarzy, z tego sześciu lekarzy zatrudnionych na etacie 
(5,6 etatu) oraz czterech lekarzy zatrudnionych na kontrakcie:  

• jeden lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii 
zatrudniony na kontrakcie; 

• dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu zatrudnionych na etacie (1,6 etatu) oraz trzech 
lekarzy zatrudnionych na kontrakcie; 

• jeden lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie ortopedii 
i traumatologii zatrudniony na etacie (1,0 etatu); 

• trzech lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu zatrudnionych na etacie (3,0 
etatu);  

b) W 2019 r.: 10 lekarzy, z tego siedmiu lekarzy zatrudnionych na etacie 
(6,6 etatu) oraz trzech lekarzy zatrudnionych na kontrakcie: 

• jeden lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii 
zatrudniony na kontrakcie; 

• dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu zatrudnionych na etacie (1,6 etatu) i dwóch 
lekarzy zatrudnionych na kontrakcie;  

• jeden lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie ortopedii 
i traumatologii zatrudniony na etacie (1,0 etatu); 

• czterech lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu zatrudnionych na etacie (4,0 
etatu);  

c) W 2020 r.: dziewięciu lekarzy, z tego sześciu zatrudnionych na etacie 
(5,6 etatu) oraz trzech lekarzy zatrudnionych na kontrakcie: 

• jeden lekarz specjalista w dziedzinie ortopedii i traumatologii 
zatrudniony na kontrakcie; 

• dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu zatrudnionych na etacie (1,6 etatu) oraz dwóch 
lekarzy zatrudnionych na kontrakcie;  

• jeden lekarz ze specjalizacją I stopnia w dziedzinie ortopedii 
i traumatologii zatrudniony na etacie (1,0 etatu); 

• trzech lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu zatrudnionych na etacie (3,0 
etatu);  

Tym samym Świadczeniodawca spełniał wymogi dotyczące personelu 
lekarskiego określone w zał. 1 lp. 45 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej13. 
Jako przyczyny zmiany liczby lekarzy w Poradni Ortopedycznej Dyrektor podała 
zakończenie pracy przez jednego z lekarzy, uzyskanie specjalizacji przez lekarzy 
będących dotąd w jej trakcie oraz zatrudnienie nowego personelu. 
 
Liczba lekarzy zatrudnionych w latach 2017-2020 na Oddziale Ortopedycznym 
Szpitala wyniosła: 

a) W 2018 r.: 15 lekarzy, z tego 10 lekarzy zatrudnionych na etacie (9,4 
etatu) oraz pięciu lekarzy zatrudnionych na kontrakcie: 

                                                      
13 Dz. U. z 2016 r. poz. 357 ze zm., dalej: rozporządzenie ws. świadczeń gwarantowanych AOS. 
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• trzech lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii 
zatrudnionych na etacie (2,4 etatu) oraz jeden lekarz 
zatrudniony na kontrakcie; 

• czterech lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu zatrudnionych na kontrakcie; 

• jeden lekarz z I stopniem specjalizacji z doświadczeniem 
zatrudniony na etacie (1,0 etatu); 

• sześciu lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu zatrudnionych na etacie (6,0 
etatu);  

b) W 2019 r.: 17 lekarzy, z tego 12 lekarzy zatrudnionych na etacie (11,2 
etatu) oraz pięciu lekarzy zatrudnionych na kontrakcie: 

• trzech lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii 
zatrudnionych na etacie (3,0 etatu) oraz jeden lekarz 
zatrudniony na kontrakcie; 

• trzech lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu zatrudnionych na etacie (2,2 etatu) oraz czterech 
lekarzy zatrudnionych na kontrakcie; 

• jeden lekarz z I stopniem specjalizacji z doświadczeniem 
zatrudniony na etacie (1,0 etatu); 

• pięciu lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu zatrudnionych na etacie (5,0 
etatu);  

c) W 2020 r.: 16 lekarzy, z tego dziewięciu lekarzy zatrudnionych na etacie 
(8,4 etatu) oraz siedmiu lekarzy zatrudnionych na kontrakcie, z tego: 

• czterech lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii 
i traumatologii zatrudnionych na etacie (3,4 etatu) oraz dwóch 
lekarzy zatrudnionych na kontrakcie; 

• pięciu lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii 
narządu ruchu zatrudnionych na kontrakcie; 

• jeden lekarz z I stopniem specjalizacji z doświadczeniem 
zatrudniony na etacie (1,0 etatu); 

• czterech lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu zatrudnionych na etacie (4,0 
etatu);  

Tym samym spełnione zostały wymogi w zakresie personelu lekarskiego, 
określone w zał. 3 lp. 35 rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych LSZ. 
Jako przyczyny zmiany liczby lekarzy na Oddziale Ortopedycznym Dyrektor 
wskazała fakt zatrudnienia nowych specjalistów, możliwość zmiany formy lub 
miejsca zatrudnienia oraz uzyskanie tytułu specjalisty przez lekarzy będących 
dotąd w trakcie specjalizacji. 
 
Liczba pielęgniarek zatrudnionych w latach 2017-2020 na Oddziale 
Ortopedycznym Świadczeniodawcy wyniosła: 

a) W 2018 r.: 27 pielęgniarek, z tego 24 pielęgniarki zatrudnione na etacie 
(24,0 etatu) oraz trzy pielęgniarki zatrudnione na kontrakcie: 

• jedna specjalistka w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego 
zatrudniona na etacie (1,0 etatu); 

• 23 pozostałe pielęgniarki zatrudnione na etacie (23,0 etatu) oraz 
trzy pielęgniarki zatrudnione na kontrakcie; 

b) W 2019 r.: 29 pielęgniarek, z tego 28 pielęgniarek zatrudnionych na 
etacie (28,0 etatu) oraz jedna pielęgniarka zatrudniona na kontrakcie: 
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• pięć specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego 
zatrudnionych na etacie (5,0 etatu); 

• 23 pozostałe pielęgniarki zatrudnione na etacie (23,0 etatu) oraz 
jedna pielęgniarka zatrudniona na kontrakcie; 

c) W 2020 r.: 29 pielęgniarek zatrudnionych na etacie (29,0 etatu): 
• pięć specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego 

zatrudnionych na etacie (5,0 etatu); 
• 24 pozostałe pielęgniarki zatrudnione na etacie (24,0 etatu); 

W roku 2020 spełnione zostały wymogi w zakresie personelu pielęgniarskiego 
określone w zał. 3 lp. 35 rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych LSZ. 
W 2019 r. wymogów tych nie spełniono, co opisano w sekcji Stwierdzone 
nieprawidłowości14. 
Jako przyczyny zmiany liczby pielęgniarek na Oddziale Dyrektor Szpitala 
wskazała zmianę formy zatrudnienia. 
 
W ostatnich aneksach do umów zawartych przez Szpital z NFZ na lata 2018-
202015 wykazano:  

a) W Poradni Ortopedycznej: 
• W 2018 r.: dziewięciu lekarzy (z tego sześciu specjalistów oraz 

trzech w trakcie specjalizacji);  
• W 2019 r.: sześciu lekarzy (z tego pięciu specjalistów oraz jeden 

z I stopniem specjalizacji);  
• W 2020 r.: dziewięciu lekarzy (z tego pięciu specjalistów, trzech 

w trakcie specjalizacji i jeden z I stopniem specjalizacji); 
b) Na Oddziale Ortopedycznym: 

• W 2018 r.: 17 lekarzy (z tego 10 specjalistów, czterech w trakcie 
specjalizacji, dwóch bez specjalizacji oraz jeden z I stopniem 
specjalizacji) oraz 25 pielęgniarek (z tego jedną specjalistkę oraz 
24 bez specjalizacji); 

• W 2019 r.: 16 lekarzy (z tego dziewięciu specjalistów, czterech 
w trakcie specjalizacji, dwóch bez specjalizacji oraz jeden 
z I stopniem specjalizacji) oraz 27 pielęgniarek (z tego dwie 
specjalistki oraz 25 bez specjalizacji); 

• W 2020 r.: 16 lekarzy (z tego 11 specjalistów, czterech w trakcie 
specjalizacji oraz jeden z I stopniem specjalizacji) oraz 31 
pielęgniarek (z tego pięć specjalistek oraz 26 bez specjalizacji). 

Jak wyjaśniła Dyrektor Szpitala: Przekazane kontrolerowi NIK tabele (…) podają 
stan zatrudnienia na ostatni dzień roku 2018, 2019 i 2020. Nie można ich 
porównywać z danymi z wyżej wymienionych aneksów do umów z NFZ na lata 
2018-2020, gdyż aneksy te nie uwzględniają zmian w zatrudnieniu, które miały 
miejsce w miesiącach następujących po ich podpisaniu. Aneksy 
z harmonogramami - zasobami są sporządzane przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia i Szpital nie ma wpływu na częstotliwość ich generowania oraz 
przekazywania przez NFZ do podpisu. Zmiany w zatrudnieniu są na bieżąco 
zgłaszane przez Szpital do NFZ za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy. 
Wykazana przez Świadczeniodawcę liczba lekarzy pokrywała się z danymi 
z Portalu Świadczeniodawcy16. 

                                                      
14 Wskazane wyżej wymogi dot. zapewnienia odpowiedniej liczby pielęgniarek w stosunku do liczby łóżek (ujęte w lp. 35 
załącznika nr 3 do rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych LSZ) weszły w życie z dniem 1 stycznia 2019 r., stąd 
rok 2018 nie podlegał ocenie w tym zakresie. 
15 Aneks nr 17/03/8/2018 do umowy nr 124/100443/03/8/2018 zawarty dnia 8 października 2018 r.,  Aneks  
nr 15/03/8/2019 do umowy nr 124/100443/03/8/2019 zawarty dnia 10 września 2019 r. i Aneks nr 23 do umowy  
nr 124/100443/03/8/2020 zawarty dnia 6 listopada 2020 r. 
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Struktura wiekowa lekarzy Poradni przedstawiała się następująco: 

• W 2018 r.: 10 zatrudnionych, z tego dwóch w wieku poniżej 35 lat, 
trzech w wieku 35-44 lat, jeden w wieku 45-54 lat, i czterech w  wieku 
55-64 lat; 

• W 2019 r.: 10 zatrudnionych, z tego trzech w wieku poniżej 35 lat, 
trzech w wieku 35-44 lat i czterech w wieku 55-64 lat; 

• W 2020 r.: dziewięciu zatrudnionych, z tego dwóch w wieku poniżej 
35 lat, trzech w wieku 35-44 lat i czterech w wieku 55-64 lat. 

Struktura wiekowa lekarzy Oddziału przedstawiała się następująco: 

• W 2018 r.: 15 zatrudnionych, z tego sześciu w wieku poniżej 35 lat, 
czterech w wieku 35-44 lat, dwóch w wieku 45-54 lat, i trzech w wieku 
55-64 lat; 

• W 2019 r.: 17 zatrudnionych, z tego siedmiu w wieku poniżej 35 lat, 
czterech w wieku 35-44 lat, dwóch w wieku 45-54 lat, i czterech 
w  wieku 55-64 lat; 

• W 2020 r.: 16 zatrudnionych, z tego sześciu w wieku poniżej 35 lat, 
czterech w wieku 35-44 lat, dwóch w wieku 45-54 lat, i czterech 
w  wieku 55-64 lat. 

Struktura wiekowa pielęgniarek zatrudnionych na Oddziale Ortopedycznym 
przedstawiała się następująco: 

• W 2018 r.: 27 zatrudnionych, z tego jedna w wieku poniżej 35 lat, 
13 w wieku 35-44 lat, osiem w wieku 45-54 lat, i pięć w wieku 55-64 
lat; 

• W 2019 r.: 29 zatrudnionych, z tego trzy w wieku poniżej 35 lat, 
dziewięć w wieku 35-44 lat, 12 w wieku 45-54 lat, i pięć w wieku  
55-64 lat; 

• W 2020 r.: 29 zatrudnionych, z tego dwie w wieku poniżej 35 lat, 
sześć w wieku 35-44 lat, 16 w wieku 45-54 lat, i pięć w wieku 55-64 
lat; 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2018, 2019 oraz 2020 r., w Poradni 
Ortopedycznej świadczeń udzielało siedmiu lekarzy zatrudnionych na Oddziale 
Ortopedycznym. Wszyscy lekarze zatrudnieni na Oddziale Ortopedycznym  
byli zaangażowani w przeprowadzanie endoprotezoplastyk, w tym 
endoprotezoplastyk stawu biodrowego i kolanowego.  

                      (akta kontroli tom I, str. 30-71, 98-155, 157, 161, 577-734, tom III, 
str. 1863-1864, 1871, 1873-1874, 1878-1899, 1901-1902, 1906-1910) 

2) Dysponowanie przez Świadczeniodawcę odpowiednimi warunkami  
do udzielania świadczeń AOS w Poradni Ortopedycznej oraz do 
wykonywania zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub 
stawu kolanowego. 

W kontrolowanym okresie Szpital w Poradni dysponował dwoma gabinetami 
lekarskimi, dwoma gabinetami zabiegowymi oraz jednym gabinetem gipsowym17. 
W ww. okresie Świadczeniodawca zapewniał dostęp do badań RTG, USG oraz 
rezonansu magnetycznego w lokalizacji. 

                                                                                                                                  
16 System obsługi Portalu Świadczeniodawcy to system informatyczny Narodowego Funduszu Zdrowia odpowiedzialny za 
udostępnienie (edycję), modyfikację i przesyłanie danych, umożliwiający komunikację pomiędzy Oddziałem Wojewódzkim 
NFZ a Świadczeniodawcą. 
17 Wydzielone pomieszczenie, w którym zakładane i zdejmowane były opatrunki gipsowe.  
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                                                 (akta kontroli tom I, str. 7, 10-11, 157, 162) 

Oddział Ortopedyczny Szpitala posiadał następującą liczbę łóżek: 

• Na dzień 31 grudnia 2018 r.: 58 łóżek, w tym sześć łóżek dla 
pacjentów z endoprotezoplastyką stawu biodrowego lub kolanowego;  

• Na dzień 31 grudnia 2019 r.: 48 łóżek, w tym sześć łóżek dla 
pacjentów z endoprotezoplastyką stawu biodrowego lub kolanowego; 

• Na dzień 31 grudnia 2020 r.: 45 łóżek, w tym sześć łóżek dla 
pacjentów z endoprotezoplastyką stawu biodrowego lub kolanowego. 

Jak wyjaśniła Dyrektor Szpitala: W 2017 roku z Oddziału Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej, który liczył 58 łóżek zostało wyodrębnionych 10 łóżek na rzecz 
Oddziału Ortopedii Małoinwazyjnej. Ze względu na brak możliwości uzyskania 
odrębnego kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia dla w/w oddziału 
w 2018 roku uchwałą Rady Społecznej nr 101/2018 z 07.11.2018 r. rozpoczęto 
proces likwidacji Oddziału Ortopedii Małoinwazyjnej, który zakończył się w marcu 
2019 r.(…). Zmiany te miały na celu optymalizację obciążeń dla personelu 
pielęgniarskiego, a jednocześnie stanowiły dostosowanie do norm zatrudnienia 
pielęgniarek wprowadzonych Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 11.10.2018 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego. Ich powodem był również niski wskaźnik wykorzystania 
łóżek, który wynosił: w roku 2018 - 62,71%, w  roku 2019 – 69,51 %, w roku 2020 
– 63,53 %. Szpital w latach 2018-2020 posiadał dwa aparaty RTG przyłóżkowe, 
które były do dyspozycji wszystkich oddziałów w miarę potrzeby, w tym Oddziału 
Ortopedycznego. 
Blok operacyjny Szpitala na koniec lat 2018, 2019, 2020 dysponował łącznie 
siedmioma salami operacyjnymi, przy czym Oddział Ortopedyczny w badanym 
okresie zawsze miał do dyspozycji jedną salę operacyjną, a opcjonalnie dwie. 
Jak podała Dyrektor Szpitala, do wyłącznej dyspozycji Oddziału była sala nr 1, 
natomiast sala nr 2 była udostępniana zależnie od obłożenia pozostałych sal 
i pilności zabiegów innych specjalności. 
Świadczeniodawca w okresie objętym kontrolą dysponował następującą liczbą 
stołów operacyjnych: 

• Na dzień 31 grudnia 2018 r.: 12 stołów operacyjnych; 
• Na dzień 31 grudnia 2019 r.: 13 stołów operacyjnych; 
• Na dzień 31 grudnia 2020 r.: 14 stołów operacyjnych. 

Oddział Ortopedyczny miał dostęp do jednego stołu operacyjnego, opcjonalnie 
do dwóch, co wyjaśniono powyżej. 
Jak wyjaśniła Dyrektor, sale operacyjne (nr 1,2,3,4,5,6,7) były wyposażone  
w wentylację nawiewno–wywiewną lub klimatyzację zapewniającą parametry 
jakości powietrza dostosowane do funkcji tych pomieszczeń18 od momentu 
oddania ich do użytkowania, tj. od 23 lutego 2000 r. Okresowe wyłączenie sal nr 
5, 6, 7 z użytkowania miało miejsce od 28 lipca do 22 grudnia 2020 r. w związku 
z "Modernizacją układów wentylacji i klimatyzacji w dobudówkach D1 i  E, 
Pawilonu Diagnostyczno-Zabiegowego Nr 3”. 
Ostatni remont w postaci robót malarskich i towarzyszących przeprowadzono dla 
segmentu C - sale nr 1,2,3,4 w roku 2017 (od 17 lipca do 31 sierpnia 2017 r.), 
a  dla segmentu D - sale nr 5,6,7 w roku 2014 (od 21 lipca 2014 r. do 29 sierpnia 
2014 r.). 

                                                      
18 Spełniając zatem wymóg określony w § 38 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą - Dz. U. z 2019 r. poz. 595 ze zm. (uprzednio w § 37 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. - 
Dz. U. poz. 739).-  
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                   (akta kontroli tom I, str. 7-8, 11-13, 157, 162-163, 463-469, 471) 

3) Realizacja świadczeń w zakresie AOS ortopedia i traumatologia 
narządu ruchu, endoprotezoplastyki stawu biodrowego i stawu 
kolanowego na zaplanowanym poziomie. 

Zakres zakontraktowanych i wykonanych świadczeń w okresie objętym kontrolą 
wyniósł: 

a) Dla świadczeń AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu: 
• W 2018 r.: plan: 776 064,22 punktów rozliczeniowych; wykonanie: 

1 036 822,60 punktów rozliczeniowych (133,6% planu); 
• W 2019 r.: plan: 1 072 222,93 punktów rozliczeniowych; wykonanie: 

1 088 567,73 punktów rozliczeniowych (101,5% planu); 
• W 2020 r.: plan: 1 104 759,55 punktów rozliczeniowych; wykonanie: 

996 301,63 punktów rozliczeniowych (90,2% planu).  
b) Dla świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego: 

• W 2018 r.: plan: 8 979 807,00 punktów rozliczeniowych; wykonanie: 
8 979 805,56 punktów rozliczeniowych (100,0% planu); 

• W 2019 r.: plan: 7 267 816,00 punktów rozliczeniowych; wykonanie: 
7 267 815,20 punktów rozliczeniowych (100,0% planu); 

• W 2020 r.: plan: 6 533 746,00 punktów rozliczeniowych; wykonanie: 
6 534 414,40 punktów rozliczeniowych (100,0% planu).  

Dynamika zakontraktowanych19 świadczeń AOS z zakresu ortopedia 
i traumatologia narządu ruchu, wyniosła: 292,6%, 138,2% i 103,0%, a dynamika 
wykonanych świadczeń20: 292,7%, 105,0%, i 91,5%. 
Natomiast dynamika zakresu zakontraktowanych świadczeń endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego i stawu kolanowego wyniosła: 301,4%, 80,9% i 89,9%, 
a dynamika wykonanych świadczeń: 301,4%, 80,9% i 89,9%.  

 (akta kontroli tom I, str. 28, 157-158, 163-164) 
Wartość zakontraktowanych i wykonanych w latach 2018-2020 świadczeń 
wyniosła: 

a) Dla świadczeń AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu:  
• W 2018 r.: kontrakt: 768,3 tys. zł; wykonanie: 1 026,5 tys. zł (133,6% 

kwoty zakontraktowanej); 
• W 2019 r.: kontrakt: 1 061,5 tys. zł; wykonanie: 1 077,7 tys. zł 

(101,5% kwoty zakontraktowanej); 
• W 2020 r.: kontrakt: 1 113,2 tys. zł; wykonanie: 1 006,1 tys. zł (90,4% 

kwoty zakontraktowanej). 
b) Dla świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego: 

• W 2018 r.: kontrakt: 8 979,8 tys. zł; wykonanie: 8 979,8 tys. zł 
(100,0% kwoty zakontraktowanej); 

• W 2019 r.: kontrakt: 7 267,8 tys. zł; wykonanie: 7 267,8 tys. zł 
(100,0% kwoty zakontraktowanej); 

• W 2020 r.: kontrakt: 6 533,7 tys. zł; wykonanie: 6 534,4 tys. zł 
(100,0% kwoty zakontraktowanej). 

Dynamika wartości zakontraktowanych świadczeń21 w rodzaju AOS ortopedia 
i traumatologia narządu ruchu wyniosła: 83,3%, 138,2% i 104,9%, a dynamika 
wartości wykonanych świadczeń22: 100,4%, 105,0% i 93,4%. 
                                                      
19 Relacja procentowa wartości: świadczeń zakontraktowanych na 2018 r. do świadczeń zakontraktowanych na 2017 r.; 
świadczeń zakontraktowanych na 2019 r. do świadczeń zakontraktowanych na 2018 r. i świadczeń zakontraktowanych na 
2020 r. do świadczeń zakontraktowanych na 2019 r.   
20 Relacja procentowa wykonania: świadczeń zakontraktowanych na 2018 r. do świadczeń zakontraktowanych na 2017 r.; 
świadczeń zakontraktowanych na 2019 r. do świadczeń zakontraktowanych na 2018 r. i świadczeń zakontraktowanych  
na 2020 r. do świadczeń zakontraktowanych na 2019 r.   
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Dynamika wartości zakontraktowanych świadczeń endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego i kolanowego wyniosła: 120,2%, 80,9% i 89,9%, natomiast dynamika 
wartości wykonanych świadczeń: 120,0%, 80,9% i 89,9%. 
Odnosząc się do pytania o spadek planowanych do zakontraktowania wartości 
punktowych oraz kwot świadczeń z zakresu endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego i kolanowego, Dyrektor Szpitala wyjaśniła: Wartość początkowa 
kontraktu przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia na lata 2018-2020 
była w tym okresie na porównywalnym poziomie i wynosiła: 2018 (…) – 
6 217 100,00 zł; 2019 (…) – 6 217 100,00 zł; 2020 (…) – 6 402 456,00 zł. 
Dodatkowe środki zostały przyznane Szpitalowi przez NFZ w związku ze 
zrealizowanymi nadwykonaniami w tym zakresie świadczeń. Ich wartość 
wyniosła: 2018: 2 762 707,00 zł; 2019: 1 050 716,00 zł; 2020: 131 290,00 zł.  
Przyczyną niepełnego wykonania planu świadczeń AOS z zakresu ortopedia 
i traumatologia narządu ruchu w 2020 r. był, według Dyrektor Szpitala, spadek 
liczby przyjmowanych w roku 2020 pacjentów spowodowany obawą zakażenia 
się wirusem SARS Cov-2. 
Jako powód spadku wykonania zakontraktowanych świadczeń AOS z zakresu 
ortopedia i traumatologia narządu ruchu w roku 2020 w stosunku do lat 2018-
2019 oraz endoprotezoplastyka stawu biodrowego i kolanowego w latach  
2018-2020 Dyrektor Szpitala wskazała epidemię COVID-19 i związane z nią 
obawy pacjentów przed infekcją oraz zachorowaniem. Dodała, iż dla świadczeń 
z zakresu endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego w okresie 
objętym kontrolą nie wystąpiły niedowykonania przyznanego pierwotnie 
kontraktu. 

W latach 2018-2019 nie wystąpiły niewykonania zakontraktowanych świadczeń 
w Poradni Ortopedycznej. Przydzielony dla tej Poradni kontrakt nie został 
zrealizowany jedynie w roku 2020, czego istotnym powodem, jak podała Dyrektor 
Szpitala, była epidemia COVID-19. Dla świadczeń z zakresu endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego i kolanowego w okresie objętym kontrolą nie wystąpiły 
niewykonania. 

W kontrolowanym okresie wystąpiły przypadki nadwykonań zakontraktowanych 
świadczeń z zakresu endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego 
w odniesieniu do wartości początkowej kontraktu przyznanego przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia: 

• Rok 2018 – endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego: 
wartość początkowa kontraktu 6 217 100,00 zł; wartość końcowa 
kontraktu 8 979 807,00 zł. Przyznane przez NFZ dodatkowe środki  
za nadwykonania – 2 762 707,00 zł; 

• Rok 2019 – endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego: 
wartość początkowa kontraktu 6 217 100,00 zł, wartość końcowa 
kontraktu 7 267 816,00 zł. Przyznane przez NFZ dodatkowe środki  
za nadwykonania – 1 050 716,00 zł; 

• Rok 2020 -  endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego: 
wartość początkowa kontraktu 6 402 456,00 zł, wartość końcowa 
kontraktu 6 533 746,00 zł. Przyznane przez NFZ dodatkowe środki  
za nadwykonania – 131 290,00 zł. 

                                                                                                                                  
21 Relacja procentowa wartości: świadczeń zakontraktowanych na 2018 r. do świadczeń zakontraktowanych na 2017 r.; 
świadczeń zakontraktowanych na 2019 r. do świadczeń zakontraktowanych na 2018 r. i świadczeń zakontraktowanych na 
2020 r. do świadczeń zakontraktowanych na 2019 r.   
22 Relacja procentowa wartości: świadczeń wykonanych w 2018 r. do świadczeń wykonanych w 2017 r.; świadczeń 
wykonanych w 2019 r. do świadczeń wykonanych w 2018 r. i świadczeń wykonanych w 2020 r. do świadczeń 
wykonanych w 2019 r.   
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Świadczenia z zakresu AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu w  okresie 
od stycznia 2018 r. do lutego 2020 r. były świadczeniami rozliczanymi w ramach 
ryczałtu PSZ. W pozostałym okresie, jak podała Dyrektor, całkowity przyznany 
Poradni kontrakt nie został zrealizowany, co wyjaśniono powyżej.  

W przypadku wystąpienia nadwykonań w okresie objętym kontrolą Szpital 
występował do NFZ o przyznanie dodatkowych środków za zrealizowane 
świadczenia z zakresu endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego. 
Wnioski miały charakter ogólny i nie zawierały konkretnych kwot. Wartość 
przyznanych przez NFZ środków za nadwykonania w tym zakresie opisano 
powyżej.  

Świadczenia z zakresu AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu w okresie 
od stycznia 2018 r. do lutego 2020 r. były świadczeniami rozliczanymi w ramach 
ryczałtu PSZ. Od marca do grudnia 2020 r. z powodu epidemii COVID-19 
całkowity przyznany przez NFZ dla tej Poradni kontrakt w ramach świadczeń 
finansowanych odrębnie nie został zrealizowany. 

Świadczeniodawca nie otrzymał w kontrolowanym okresie środków na ww. 
świadczenia z innych źródeł, niż NFZ. 

(akta kontroli tom I, str. 8, 13-14, 22, 157-158, 163-165, 181-193) 

Umowa z NFZ23 została zawarta w dniu 9 października 2017 r. z okresem 
obowiązywania od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., 
a następnie corocznie była aneksowana. 

(akta kontroli tom I, str. 735-839) 

Odnosząc się do pytania o działania podjęte przez Świadczeniodawcę w związku 
z epidemią COVID-19 w celu wykonania planu na 2020 r. w zakresie świadczeń 
AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz endoprotezoplastyka stawu 
biodrowego i kolanowego, Dyrektor Szpitala wyjaśniła: Kwalifikację do zabiegu 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i stawu kolanowego przeprowadzali 
lekarze operujący zabiegi alloplastyki. W latach 2017-2019 wizyta kwalifikacyjna 
odbywała się w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej z zaleceniami 
i wskazaniami, co do wykonania badań i konsultacji. Od czasu pandemii COVID-
19 kwalifikacja ta wykonywana była w Poradni Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 
z określeniem zaleceń jw. Wpis dokonywany był do książki pacjentów 
kwalifikowanych do zabiegu. Sekretariat Oddziału Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej oddzwaniał do pacjenta z terminem zabiegu wg kolejki 
oczekujących.  

                                                                 (akta kontroli tom I, str. 8, 14-15) 

4) Rzetelność prowadzenia przez Świadczeniodawcę list oczekujących  
na świadczenia AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu, 
endoprotezoplastyka stawu biodrowego i stawu kolanowego. 

W latach 2018-2020 do Świadczeniodawcy wpłynęły łącznie 124 skargi i wnioski 
(38 w 2018 r., 34 w 2019 r i 52 w 2020 r.). Nie zgłaszano skarg związanych 
z prowadzeniem listy oczekujących i czasem oczekiwania na świadczenia AOS 
ortopedia i traumatologia narządu ruchu, endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
i stawu kolanowego.  
Liczba pacjentów oczekujących na świadczenia AOS ortopedia i traumatologia 
narządu ruchu na koniec każdego roku objętego kontrolą wyniosła: 

                                                      
23 Nr 124/100443/03/8/2017 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 
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• W 2018 r.: jedna osoba dla przypadków pilnych i 133 osoby dla 
przypadków stabilnych; 

• W 2019 r.: jedna osoba dla przypadków pilnych i 154 osoby dla 
przypadków stabilnych; 

• W 2020 r.: 0 osób dla przypadków pilnych i 69 osób dla przypadków 
stabilnych; 

Dynamika zmian24 liczby oczekujących pacjentów wyniosła: 0%, 100,0% i 0% dla 
przypadków pilnych oraz 0%, 115,8% i 44,8% dla przypadków stabilnych.  
Liczba pacjentów oczekujących na świadczenia endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego na koniec każdego roku objętego kontrolą wyniosła: 

• W 2018 r.: dwie osoby dla przypadków pilnych i 239 osób dla 
przypadków stabilnych; 

• W 2019 r.: jedna osoba dla przypadków pilnych i 211 osób dla 
przypadków stabilnych; 

• W 2020 r.: 12 osób dla przypadków pilnych i 162 osoby dla 
przypadków stabilnych; 

Dynamika zmian liczby oczekujących pacjentów wyniosła: 12,5%, 50,0% 
i 1 200,0% dla przypadków pilnych oraz 97,6%, 88,3% i 76,8% dla przypadków 
stabilnych.  
Liczba pacjentów oczekujących na świadczenia endoprotezoplastyki stawu 
kolanowego na koniec każdego roku objętego kontrolą wyniosła: 

• W 2018 r.: siedem osób dla przypadków pilnych i 366 osób dla 
przypadków stabilnych; 

• W 2019 r.: cztery osoby dla przypadków pilnych i 344 osoby dla 
przypadków stabilnych; 

• W 2020 r.: 13 osób dla przypadków pilnych i 265 osób dla 
przypadków stabilnych; 

Dynamika zmian liczby oczekujących pacjentów wyniosła: 38,9%, 57,1% 
i 325,0% dla przypadków pilnych oraz 92,4%, 94,0% i 77,0% dla przypadków 
stabilnych.  
Liczba pacjentów skreślonych w latach 2018-2020 z listy oczekujących w wyniku 
niezgłoszenia się na ustalony termin zabiegu wyniosła odpowiednio: 13, pięciu 
i  dziewięciu osób dla endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz odpowiednio: 
dwóch, siedmiu i sześciu osób dla endoprotezoplastyki stawu kolanowego.  
Do najczęstszych przyczyn niezgłaszania się pacjentów na ustalony zabieg 
należały: dyskwalifikacja anestezjologiczna, inne problemy zdrowotne pacjenta 
uniemożliwiające przeprowadzenie zabiegu, inne względy pozamedyczne, 
a w roku 2020 pandemia COVID-19. 
Liczba pacjentów skreślonych w latach 2018-2020 z listy oczekujących w wyniku 
rezygnacji z udzielenia świadczenia wyniosła odpowiednio: 34, 53 i 47 osób dla 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz odpowiednio: 52, 60 i 60 osób dla 
endoprotezoplastyki stawu kolanowego. Najczęstszymi przyczynami rezygnacji 
z realizacji świadczenia przez pacjentów były: stan chorego uniemożliwiający 
przeprowadzenie operacji, zmiana placówki dla wykonania świadczenia, a w roku 
2020 obawa przed zarażeniem SARS CoV-2. 

(akta kontroli tom I, str. 23, 74, 156, 158, 165, 534, 538) 

W aplikacji AP-KOLCE okresowo zamieszczane były komunikaty z poleceniem 
skreślenia pacjenta z listy oczekujących na świadczenia realizowane w Szpitalu 
                                                      
24 Relacja procentowa liczby: osób oczekujących na świadczenie na koniec 2018 r. do osób oczekujących na świadczenie 
na koniec 2017 r.; osób oczekujących na świadczenie na koniec 2019 r. do osób oczekujących na świadczenie na koniec 
2018 r. i osób oczekujących na świadczenie na koniec 2020 r. do osób oczekujących na świadczenie na koniec 2019 r.   
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oraz na bieżąco pojawia się informacja o osobach zmarłych. Termin przekazania 
ww. informacji, według Świadczeniodawcy, nie zakłócał organizacji przyjęć 
i wykonywania zabiegów.  
W przypadku skreśleń pacjentów z listy oczekujących na świadczenia 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego 
Świadczeniodawca przyjmował zasadę, iż pacjent miał prawo do dwukrotnej 
zmiany terminu alloplastyki. W przypadku kolejnej próby zmiany terminu pacjent 
otrzymywał informację o wykreśleniu z listy oczekujących na świadczenie, 
z jednoczesną informacją, że ma zgłosić się do kwalifikacji celem alloplastyki 
stawu z nowym skierowaniem. 

 (akta kontroli tom I, str. 8, 15, 534, 539) 
Czas oczekiwania na świadczenia AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu 
wyniósł (średnia, mediana i kwartyl trzeci): 

a) Dla przypadków pilnych:  
• W 2018 r.: 17, 14 i 22 dni; 
• W 2019 r.: 18, 18 i  22 dni; 
• W 2020 r.: 18, 18, i 24 dni. 

b) Dla przypadków stabilnych: 
• W 2018 r.: 27, 24 i 28 dni; 
• W 2019 r.:, 25, 23 i 24 dni; 
• W 2020 r.: 65, 62 i 64 dni.  

Dynamika zmian średniej czasu oczekiwania wyniosła odpowiednio: 0%, 105,9% 
i 100,0% dla przypadków pilnych oraz 38,3%, 92,6% i 260,0% dla przypadków 
stabilnych. Dynamika zmiany mediany czasu oczekiwania wyniosła odpowiednio: 
0%, 128,6% i 100,0% dla przypadków pilnych oraz 32,0%, 95,8% i 269,6% dla 
przypadków stabilnych.  
Przyczyną zwiększenia czasu oczekiwania na świadczenia AOS ortopedia 
i traumatologia narządu ruchu była, jak podała Dyrektor Szpitala, konieczność 
rozdzielenia czasowego pacjentów z powodu epidemii COVID-19. 
Czas oczekiwania na świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
wyniósł (średnia, mediana i kwartyl trzeci): 

a) Dla przypadków pilnych:  
• W 2018 r.: 306, 160 i 184 dni; 
• W 2019 r.: 44, 32 i 76 dni;  
• W 2020 r.: 53, 48 i 63 dni.  

b) Dla przypadków stabilnych: 
• W 2018 r.: 180, 177 i 207 dni; 
• W 2019 r.: 247, 208 i 273 dni; 
• W 2020 r.: 377, 356 i 442 dni.  

Czas oczekiwania na świadczenia endoprotezoplastyki stawu kolanowego 
wyniósł (średnia, mediana i kwartyl trzeci): 

a) Dla przypadków pilnych:  
• W 2018 r.: 24, 17 i 38 dni; 
• W 2019 r.: 284, 52 i 592 dni;  
• W 2020 r.: 72, 49 i 75 dni. 

b) Dla przypadków stabilnych: 
• W 2018 r.: 288, 299 i 312 dni; 
• W 2019 r.: 428, 365 i 545 dni; 
• W 2020 r.: 449, 446 i 477 dni. 
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Dynamika zmian średniego czasu oczekiwania dla endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego wyniosła odpowiednio: 175,9%, 14,4% i 120,5% dla przypadków 
pilnych oraz 71,4%, 137,2% i 152,6% dla przypadków stabilnych. Dynamika 
zmiany mediany czasu oczekiwania wyniosła odpowiednio: 150,9%, 20,0% 
i 150,0% dla przypadków pilnych oraz 69,4%, 117,5% i 171,2% dla przypadków 
stabilnych.  
Dynamika zmian średniego czasu oczekiwania dla endoprotezoplastyki stawu 
kolanowego wyniosła odpowiednio: 10,1%, 1183,3% i 25,4% dla przypadków 
pilnych oraz 52,2%, 148,6% i 104,9% dla przypadków stabilnych. Dynamika 
zmiany mediany czasu oczekiwania wyniosła odpowiednio: 8,2%, 305,9% 
i 94,2% dla przypadków pilnych oraz 45,2%, 122,1% i 122,2% dla przypadków 
stabilnych.  
Przyczynami wydłużenia czasu oczekiwania na zabieg były okresowe 
ograniczenia w realizacji świadczeń w związku z rekomendacjami Ministra 
Zdrowia, aby wstrzymać zabiegi endoprotezoplastyki oraz potwierdzone ogniska 
zakażeń SARS CoV-2 w Oddziale Ortopedycznym, wymuszające przerwę 
w udzielaniu świadczeń. Dodatkowo pandemia COVID-19 przyczyniła się do 
zmian lub przesunięć terminów planowych przyjęć pacjentów z powodu 
objawowego lub bezobjawowego zachorowania. Istotny był również fakt, że 
w  okresie objętym kontrolą poza endoprotezoplastyką ww. oddział realizował 
także świadczenia z zakresu traumatologii narządu ruchu i pełnił w tym zakresie 
ostry dyżur. 

                                                                 (akta kontroli tom I, str. 24, 158, 165) 

Zgodnie z art. 21 ust. 4 w związku z ust. 1 i ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki  zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych25, do zadań zespołu oceny przyjęć albo kierownika 
świadczeniodawcy należało przeprowadzanie co najmniej raz w miesiącu oceny 
list oczekujących na udzielenie świadczenia pod względem: 1) prawidłowości 
prowadzenia dokumentacji; 2) czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia; 
3)  zasadności i przyczyn zmian terminów udzielenia świadczeń, a zespół oceny 
przyjęć sporządza każdorazowo raport z oceny. Badanie list oczekujących 
dokumentowano w postaci protokołów ze spotkania Zespołu Oceny Przyjęć26. 
Listy oczekujących na świadczenia zdrowotne (w tym świadczenia AOS ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu, endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
i kolanowego oraz rehabilitacji stacjonarnej i na oddziale dziennym) podlegały 
w badanym okresie comiesięcznej ocenie, z przerwą od kwietnia do sierpnia 
2020 r. (co opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości). Analiza zbadanych 
protokołów ze spotkań Zespołu Oceny Przyjęć wykazała, że jedynym elementem 
określonym w przywołanym przepisie, co do którego wskazano w badanej 
dokumentacji, jakiej oceny dokonano, były zmiany terminów udzielenia 
świadczenia27. Zostały one każdorazowo uznane za zasadne28. W pozostałych 
przypadkach ww. protokoły zawierały natomiast wzmiankę, iż dokonano oceny 
poprawności prowadzenia kolejek oczekujących na świadczenia zdrowotne, 
sprawdzono czasy oczekiwania na udzielone świadczenia zdrowotne oraz 
przyczyny zmiany terminów29. Nie wskazywały natomiast, jakiej oceny dokonano, 
co opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości. Dyrektor, odnośnie do 

                                                      
25 Aktualnie: Dz. U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm. (wcześniej: Dz. U. z 2019 r. poz. 1373 ze zm.), dalej: ustawa 
o  świadczeniach. 
26 Innej dokumentacji w tym zakresie nie przedłożono kontrolerowi NIK. 
27 Art. 21 ust. 4 pkt. 3, w tym  w zw. z ust. 5, ustawy o świadczeniach (spełniony częściowo – w zakresie oceny 
zasadności zmiany terminów). 
28 Z wyjątkiem protokołu nr 7/2018 z dnia 26 lipca 2018 r., gdzie takich zapisów nie zamieszczono. 
29 Z wyjątkiem protokołu nr 7/2018 z dnia 26 lipca 2018 r., gdzie takich zapisów nie zamieszczono. 
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wykorzystania wniosków płynących z ocen list oczekujących, poinformowała, iż: 
Komórkom zlecano kontrolę prowadzonych list oczekujących pod względem 
zgonów/rezygnacji celem skrócenia czasu oczekiwania na w/w świadczenia. 

(akta kontroli tom I, str. 392-462, 534-535, 539-541)  
Epidemia COVID-19, zgodnie z wyjaśnieniami Dyrektor Szpitala, spowodowała 
zmniejszenie liczby porad i zabiegów. Racjonalną przesłanką było operowanie 
chorych młodszych i relatywnie zdrowych z przedmiotowym problemem, 
ponieważ w Oddziale, pomimo wykonywanych testów, pojawiali się chorzy 
z czynną infekcją. Część chorych z obawy o zdrowie nie zgadzała się na 
proponowany termin. 

 (akta kontroli tom III, str. 1865, 1875) 
Dwukrotnie przeprowadzone w ramach kontroli NIK badanie wykazało30,  
że czas oczekiwania na świadczenia AOS w Poradni Ortopedycznej oraz  
na zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego na Oddziale 
Ortopedycznym podany na stronach internetowych NFZ był zgodny z terminami 
wskazanymi przez Świadczeniodawcę.  

(akta kontroli tom I, str. 351-356, tom II, str. 840-853) 

W celu sprawdzenia rzetelności prowadzenia list oczekujących zbadano po dwie 
listy oczekujących na przyjęcie do Poradni Ortopedycznej oraz na Oddział 
Ortopedyczny z lat 2018-2020. Badanie wykazało, iż w trzech przypadkach, 
dotyczących trzech osób stwierdzono rozbieżności w stosunku do listy osób 
przyjętych, co opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

 (akta kontroli tom III, str. 1463-1548) 
Do szczegółowego badania dotyczącego czasu oczekiwania na poszczególne 
etapy leczenia31 wybrano przypadki dot. 63 osób (przypadki stabilne)32.  
Wg modelu kompleksowej opieki nad pacjentem w endoprotezoplastyce stawu 
biodrowego i kolanowego, o którym mowa w raporcie opracowanym przez 
Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji pn. „Endoprotezoplastyka 
stawu biodrowego – opieka kompleksowa”33, czasy oczekiwania na poniższe 
etapy leczenia powinny wynosić: 

• do trzech34 miesięcy (90 dni) na pierwszą wizytę kwalifikacyjną od 
czasu zarejestrowania skierowania na endoprotezoplastykę. Czas  
ten dla trzech przypadków35, tj. 4,8% badanej próby przekraczał 
zakładany modelowy czas. Powodem powyższego, zgodnie 
z  wyjaśnieniem Dyrektor Szpitala były względy organizacyjne. 
Dodała, iż przekroczenia były w granicach około 30-40 dni, a terminy 
te były akceptowane przez pacjentów. 

• druga wizyta kwalifikacyjna miała mieć miejsce 6-8 tygodni przed 
zabiegiem. We wszystkich 63 przypadkach nastąpiła ona później, tj. 
w jednym przypadku – dwa dni przed zabiegiem, w 60 przypadkach – 
jeden  dzień przed zabiegiem, a w dwóch przypadkach – w dniu 
zabiegu. Dyrektor Szpitala podała: Druga wizyta kwalifikacyjna miała 
miejsce, jak podnoszono wcześniej już po przyjęciu pacjenta do 

                                                      
30 W dniu 18 marca i 1 kwietnia 2021 r. 
31 Od momentu zarejestrowania skierowania na endoprotezoplastykę do czasu wypisu ze szpitala po zakończonym 
zabiegu. 
32 45 osób (po 10 endoprotezoplastyk stawu biodrowego i po 5 endoprotezoplastyk stawu kolanowego z każdego roku 
objętego kontrolą) wylosowano za pomocą narzędzia Pomocnik Kontrolera, a ponadto dobrano 18 osób, wylosowanych 
do podobnego badania w trakcie kontroli przeprowadzanej w Śląskim Oddziale NFZ, których zabieg przeprowadzono 
w  Szpitalu. 
33 Raport Nr: AOTMiT-WT-553-14/2015 
34 Założono, że 1 miesiąc to 30 dni. 
35 Wszystkie dotyczyły endoprotezoplastyki stawu biodrowego w 2019 r. 
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Szpitala. Pacjent miał wtedy wykonywane badania laboratoryjne 
i  konsultację anestezjologiczną. 

• od trzech do sześciu miesięcy (od 90 do 180 dni) na świadczenie 
endoprotezoplastyki od czasu zarejestrowania skierowania na 
endoprotezoplastykę. Dla 3636 przypadków, tj. 57,1%, badanej próby 
czas ten stanowił przekroczenie czasu modelowego. Dyrektor 
Szpitala wyjaśniła: Okres oczekiwania na Oddziale Chirurgii 
Urazowo-Ortopedycznej na zabieg endoprotezoplastyki biodra 
i kolana jest relatywnie krótki i wynosi około 1 roku. Istotne 
przekroczenia tego czasu wynikają z następujących przesłanek: 
prośba o przesunięcie terminu zabiegu, brak możliwości medycznych 
wykonania zabiegu, brak kontaktu, zmiana numeru telefonu. Skrajny 
przypadek to pacjent nr 7 w  tabeli za 2020 r. - endoprotezoplastyka 
stawu kolanowego – ze skierowaniem zarejestrowanym 02.12.2014 r. 
– wg standardu na rok 2014 okres oczekiwania wynosił 6 lat, brak 
wzmianki o wniosku o przyspieszenie zabiegu. Nadmieniam, że 
w latach 2016-2018 wykonano telefony do wszystkich starających się 
o świadczenie, aby zniwelować sytuację jw., w części przypadków 
bez powodzenia. Wszystkie przypadki oczekiwania ponad 1000 dni to 
ten sam powód. 

• czas hospitalizacji (od przyjęcia na Oddział do wypisu z Oddziału) 
wynosił od 3 do 9 dni w przypadku endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego oraz od 4 do 8 dni w przypadku endoprotezoplastyki 
stawu kolanowego. Dyrektor Szpitala podała, iż według Modelu 
kompleksowej opieki w endoprotezoplastyce modelowy czas pobytu 
na oddziale powinien wynosić średnio 5 dni. Zauważam, że dzień 
przyjęcia to druga wizyta kwalifikacyjna. W badanej próbie okres 
6  dni przekracza 8 pacjentów. 

(akta kontroli tom I, str. 472-475, tom II, str. 1262-1303, 
tom III, str. 1860-1862, 1866-1870) 

5) Zapewnienie przez Świadczeniodawcę rzetelnej opieki 
przedoperacyjnej pacjentów skierowanych na zabieg 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego. 

Podczas pierwszej wizyty kwalifikacyjnej pacjenta ustalany był plan leczenia, 
zalecone badania i konsultacje (wydawano zalecenia co do ewentualnych badań, 
specjalistycznych konsultacji i badań dodatkowych, wyjaśniano na czym polega 
zabieg i omawiano ryzyko potencjalnych powikłań). 
Zalecenia co do wykonywanych badań były precyzyjnie określane. Jednocześnie 
zwracano się z pisemną prośbą do lekarza POZ o zlecenie konsultacji 
specjalistycznych. Występowano w uzasadnionych przypadkach o postępowanie 
rehabilitacyjne przedoperacyjne. Standardem od czerwca 2020 r. był wymaz 
z  nosa w kierunku nosicielstwa gronkowca.  
Pierwsza wizyta i konsultacja anestezjologiczna miały miejsce przed przyjęciem 
do Szpitala. Konsultacja anestezjologiczna miała miejsce w okresie 14 dni przed 
zabiegiem, jako dopuszczająca do znieczulenia i zabiegu. Najczęstsze 
konsultacje to internistyczna, kardiologiczna, stomatologiczna i ocena ogólnego 
stanu zdrowia przez lekarza POZ. W przypadkach koniecznych uzupełniano 
konsultacje w oparciu o lekarzy specjalistów Szpitala po przyjęciu na Oddział. 
Nie prowadzono statystyk dotyczących czasu oczekiwania na powyższe 
konsultacje. 

                                                      
36 25 przypadków dotyczyło endoprotezoplastyki stawu biodrowego (6 w 2018 r.; 10 w 2019 r. i 9 w 2020 r.),  
a 11 przypadków endoprotezoplastyki stawu kolanowego (1 w 2018 r.; 4 w 2019 r. i 6 w 2020 r.).  



 

18 

Skierowania do specjalistów pacjent uzyskiwał od lekarza POZ. Jak podała 
Dyrektor Szpitala: W przypadkach kwalifikacji poza trybem AOS konieczne były 
konsultacje przy pomocy lekarza POZ. Dodała, iż: intencją pierwszej wizyty 
kwalifikacyjnej było przygotowanie do zabiegu. W przypadkach trudnych 
klinicznie przygotowanie poszerzane było o diagnostykę szpitalną. 
Druga wizyta kwalifikacyjna odbywała się po przyjęciu chorego do leczenia 
w Oddziale. Wówczas oceniano wyniki badań dodatkowych, ocenę 
anestezjologa oraz wyniki wykonanych konsultacji specjalistycznych. Ta 
metodologia pozwalała na ocenę chorego z aktualnymi wynikami badań,  
co pozwalało zadecydować o zdolności lub niezdolności pacjenta do 
przeprowadzeniu zabiegu endoprotezoplastyki. Jednocześnie w przypadku 
wątpliwości diagnostycznych lub konieczności konsultacji pacjent dysponował 
panelem szpitalnym badań diagnostycznych i konsultacyjnych, co umożliwiało 
w sposób doraźny działania uzupełniające w tych względach. Pacjent miał 
zapewnioną konsultację anestezjologiczną.  

(akta kontroli tom I, str. 8, 14-17, tom III, str. 1864-1865, 1874-1875) 
6) Zwiększenie dostępności świadczeń endoprotezoplastyki stawu 

biodrowego lub stawu kolanowego. 
Świadczeniodawca nie miał możliwości podania liczby zakontraktowanych 
świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego 
w  latach objętych kontrolą, ponieważ, jak wyjaśniła Dyrektor Szpitala: (…), gdyż 
świadczenia te zakontraktowane są przez NFZ punktowo oraz wartościowo bez 
rozbicia na liczbę endoprotez. Zakontraktowany jest produkt: ortopedia 
i traumatologia narządu ruchu – hospitalizacja – świadczenia 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego (świadczenia 
finansowane odrębnie w PSZ). (…). 
Liczba przeprowadzonych w badanym okresie zabiegów endoprotezoplastyki 
wyniosła: 

a) Endoprotezoplastyka stawu biodrowego: 
• W 2018 r.: 342 zabiegi, z tego 310 endoprotez całkowitych, dwie 

endoprotezy częściowe oraz 30 zabiegów rewizyjnych; 
• W 2019 r.: 264 zabiegi, z tego 237 endoprotez całkowitych, zero 

endoprotez częściowych oraz 27 zabiegów rewizyjnych; 
• W 2020 r.: 255 zabiegów, z tego 227 endoprotez całkowitych, 

zero endoprotez częściowych oraz 28 zabiegów rewizyjnych. 
b) Endoprotezoplastyka stawu kolanowego: 

• W 2018 r.: 232 zabiegi, z tego 213 endoprotez całkowitych oraz 
19 zabiegów rewizyjnych; 

• W 2019 r.: 189 zabiegów, z tego 170 endoprotez całkowitych 
oraz 19 zabiegów rewizyjnych; 

• W 2020 r.: 153 zabiegi, z tego 144 endoprotezy całkowite oraz 
dziewięć zabiegów rewizyjnych. 

Dynamika zmian w liczbie wykonanych zabiegów37 endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego wyniosła: 112,5%, 77,2% i 96,6%, a stawu kolanowego: 127,5%, 
81,5% i 81,0%. Jak podała Dyrektor Szpitala: Dla świadczeń z zakresu 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego w latach 2018-2019 
przyznany pierwotnie przez NFZ kontrakt został zrealizowany. Dodatkowo 
przyznane środki wynikały ze zrealizowanych nadwykonań w tych zakresach, 
które  w  roku  2019  były  niższe niż w roku 2018, co miało przełożenie na liczbę  
 

                                                      
37 Relacja procentowa: zabiegów wykonanych w 2018 r. do zabiegów wykonanych w  2017 r.; zabiegów wykonanych 
w  2019 r. do zabiegów wykonanych w 2018 r. i zabiegów wykonanych w 2020 r. do zabiegów wykonanych w 2019 r.   
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wykonanych zabiegów. Powodem spadku liczby zabiegów były przyczyny 
techniczne, przeciążenie personelu(…). Przyczyną spadku liczby zabiegów 
w  2020 r. była pandemia COVID-19.  

(akta kontroli tom I, str. 29, 158, 166, 535, 541) 
Wydajność chirurgiczna (procent operacji wykonanych w stosunku do 
zarejestrowanych skierowań) endoprotezoplastyki stawu biodrowego w latach 
2018-2020 wyniosła odpowiednio 128,1%, 115,8% i 144,9%, natomiast 
wydajność endoprotezoplastyki stawu kolanowego – odpowiednio: 87,9%, 78,4% 
i 109,3%.  

(akta kontroli tom I, str. 21) 
Wiek osób, u których wykonano zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego, 
wynosił w latach 2018-2020:  

• Dla kobiet: minimum odpowiednio: 35, 49 i 39 lat; maksimum 
odpowiednio: 94, 98 i 100 lat; średnia odpowiednio: 70, 71 i 73 lata; 
mediana odpowiednio: 71, 70 i 74 lata.  

• Dla mężczyzn: minimum odpowiednio: 32, 41 i 31 lat; maksimum 
odpowiednio: 95, 87 i 96 lat; średnia odpowiednio: 65, 64 i 68 lat; 
mediana odpowiednio: 65, 64 i 67 lat. 

Wiek osób, u których wykonano zabieg endoprotezoplastyki stawu kolanowego, 
wynosił w latach 2018-2020:  

• Dla kobiet: minimum odpowiednio: 46, 45 i 49 lat; maksimum 
odpowiednio: 92, 84 i 84 lata; średnia odpowiednio: 69, 68 i 69 lat; 
mediana odpowiednio: 71, 69 i 70 lat. 

• Dla mężczyzn: minimum odpowiednio: 52, 54 i 52 lata; maksimum 
odpowiednio: 82, 80 i 86 lat; średnia odpowiednio: 68, 68 i 69 lat; 
mediana odpowiednio: 69, 68 i 69 lat. 

(akta kontroli tom I, str. 25) 
Liczba osobodni pobytu pacjentów, u których wykonano zabiegi 
endoprotezoplastyki, wyniosła: 

a) Dla endoprotezoplastyki stawu biodrowego: 
• W 2018 r.: 2 913 osobodni; 
• W 2019 r.: 2 486 osobodni; 
• W 2020 r.: 2 188 osobodni. 

Dynamika zmian38 wyniosła: 106,7%, 85,3% i 88,01%. 

b) Dla endoprotezoplastyki stawu kolanowego:   
• W 2018 r.: 1 447 osobodni; 
• W 2019 r.: 1 307 osobodni; 
• W 2020 r.: 814 osobodni. 

Dynamika zmian wyniosła: 133,2%, 90,3% i 62,3%. 
 
Średnia długość pobytu pacjentów, u których wykonano zabieg 
endoprotezoplastyki, wyniosła: 

a) Dla endoprotezoplastyki stawu biodrowego:  
• W 2018 r.: 8,51 dnia; 
• W 2019 r.: 9,42 dnia; 
• W 2020 r.: 8,58 dnia. 

Dynamika zmian wyniosła: 85,3%, 110,7% i 91,1%. 

                                                      
38 Relacja procentowa: wartości z 2018 r. do wartości z 2017 r.; wartości z 2019 r. do wartości z 2018 r. i wartości z 2020 
r. do wartości z 2019 r.   
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b) Dla endoprotezoplastyki stawu kolanowego:  
• W 2018 r.: 6,24 dnia; 
• W 2019 r.: 6,92 dnia; 
• W 2020 r.: 5,32 dnia. 

Dynamika zmian wyniosła: 104,7%, 110,9% i 76,9%. 
 
Wykorzystanie łóżek wydzielonych na potrzeby endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego lub kolanowego wyniosło:  

• W 2018 r.: 199,1%; 
• W 2019 r.: 173,2%; 
• W 2020 r.: 137,1%. 

Dynamika zmian wyniosła: 114,3%, 87,0% i  79,2%. 
 (akta kontroli tom I, str. 3, 8, 17, 471) 

Zabiegi endoprotezoplastyki wykonywane były w określone dni tygodnia. 
Plan zabiegów był tworzony w oparciu o listę oczekujących na zabieg. 
W przypadku niezdolności pacjenta do odbycia operacji z przyczyn medycznych 
i uzasadnionych innych przyczyn pozamedycznych, pacjentowi nadawano status 
„pilny”, operując go po ustąpieniu przyczyn zdrowotnych lub uzasadnionych 
innych przyczyn. W Szpitalu nie była prowadzona precyzyjna statystyka takich 
przesunięć. Szacunkowo w okresie dwóch lat 2018-2019 było to około 25 
pacjentów. Rok 2020 z racji epidemii COVID-19 przedstawiał inną statystykę, 
ponieważ przyjmowani do zabiegu byli jedynie pacjenci z ujemnym wynikiem 
testu na SARS CoV-2. Takich zmian z przyczyn medycznych innych 
i „covidowych” wg Dyrektor Szpitala było około 60. Podobnie, jak w pozostałych 
przypadkach po ustąpieniu przyczyn, u chorych na SARS CoV-2 bezobjawowość 
i ujemny test powodował przyjęcie na Oddział w trybie pilnym.  
Szczegółowe badanie wykazało, iż plany zabiegów aż do połowy września 
2020 r. sporządzane były na bieżąco i nie podlegały archiwizacji. Dopiero od 
połowy września 2020 r. Oddział Ortopedyczny rozpoczął prowadzenia 
rozkładów operacji, z którego można było wygenerować zestawienia dotyczące 
harmonogramów (planów) zabiegów. Stąd możliwość przeprowadzenia badania 
realizacji harmonogramów została ograniczona jedynie do jednego z nich – 
z dnia 30 września 2020 r. Został on zrealizowany zgodnie z planem. Jak podała 
Dyrektor Szpitala: Nie było formalnego wymogu prowadzenia archiwizacji planów 
zabiegów. Dopiero od września 2020 r. Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 
rozpoczął prowadzenie rozkładów operacji w Systemie Obsługi Pacjenta 
OPTIMed (…). 
Pacjent na karcie kwalifikacyjnej do zabiegu miał zawartą informację 
o konieczności komunikacji telefonicznej z sekretariatem Oddziału 
Ortopedycznego Szpitala na 14 dni przed planowanym terminem zabiegu. 
Niezależnie od tego wykonywano przypomnienie telefoniczne o zabiegu 
w okresie około 2 tygodni przed terminem zabiegu, o ile pacjent wcześniej 
terminu nie potwierdził.  
Odnosząc się do pytania o możliwość wykonania większej liczby zabiegów 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego niż 
zakontraktowana, Dyrektor Szpitala podała: Potencjalnie tak, szacunkowo 
o 15%. Na przeszkodzie stała logistyka Szpitala, dostępność do sal 
operacyjnych. Istotną informacją jest, że Oddział Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej zajmuje się traumatologią narządu ruchu i pełni permanentny 
ostry dyżur. Nie jest możliwym wykonywanie zabiegów o charakterze planowym 
przed ostrymi urazami, ponieważ chorzy z szeroko pojętym urazem wymagają 
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zaopatrzenia w pierwszej kolejności. Oddział pełni wspomniany dyżur dla 0,5 mln 
populacji.  
W zakresie działań podjętych przez Świadczeniodawcę w związku 
z wystąpieniem epidemii COVID-19, aby zapewnić wykonanie zaplanowanej 
liczby zabiegów, Dyrektor Szpitala podała: Pandemia utrudniała kwalifikację 
pacjentów do zabiegu, powodowała wypadanie pacjentów z powodu 
objawowego lub bezobjawowego zachorowania. Rekomendacja Ministra Zdrowia 
z marca 2020 r., aby wstrzymać zabiegi endoprotezoplastyki spowodowała 
czasowe ich zawieszenie. Sformułowanie „rekomendacja” potraktowano 
dosłownie nie jako zakaz. Zabiegi wznowiono po ich zawieszeniu na okres około 
czterech tygodni. Kontrakt z NFZ został zrealizowany zgodnie z przyznanym na 
rok 2020 limitem. 

          (akta kontroli str. (akta kontroli tom I, str. 8-9, 17-18, 357-371, 535, 541) 

7) Zapewnienie przez Świadczeniodawcę rzetelnej opieki pooperacyjnej 
dla pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego lub stawu 
kolanowego. 

Jak podała Dyrektor Szpitala: Poradnia AOS jest autonomicznym komórką 
Szpitala. Praktyką stosowaną w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej było 
kierowanie do poradni ortopedycznej wg uznania chorego. Pacjent ma możliwość 
korzystania z poradni ortopedycznej wg uznania. Pierwszą wizytę kontrolną 
ustalano najczęściej w 7-14 dniu od zabiegu. Zalecenia w tym względzie były 
jednoznacznie doprecyzowane w karcie wypisowej z leczenia szpitalnego.  
Każdy pacjent przy wypisie z leczenia szpitalnego otrzymywał skierowanie do 
leczenia w oddziale rehabilitacji o charakterze stacjonarnym. Było to, według 
Dyrektor Szpitala, rygorystycznie przestrzegane. Skierowania na rehabilitację 
o charakterze stacjonarnym były wystawiane przez lekarzy Oddziału 
Ortopedycznego Szpitala.  
Liczba wykonanych zabiegów endoprotezoplastyki i wystawionych skierowań na 
rehabilitację w badanym okresie wyniosła: 

a) Dla endoprotezoplastyki stawu biodrowego: 
• W 2018 r.: 342 wykonane zabiegi; 337 skierowań na 

rehabilitację stacjonarną (98,5% pacjentów, u których wykonano 
zabieg) i zero skierowań na rehabilitację na oddziale dziennym; 

• W 2019 r.: 264 wykonane zabiegi; 263 skierowania na 
rehabilitację stacjonarną (99,6% pacjentów, u których wykonano 
zabieg) i zero skierowań na rehabilitację na oddziale dziennym; 

• W 2020 r.: 255 wykonanych zabiegów; 250 skierowań na 
rehabilitację stacjonarną (98,0% pacjentów, u których wykonano 
zabieg) i zero skierowań na rehabilitację na oddziale dziennym. 

b) Dla endoprotezoplastyki stawu kolanowego: 
• W 2018 r.: 232 wykonane zabiegi;  232 skierowania na 

rehabilitację stacjonarną (100,0% pacjentów, u których 
wykonano zabieg) i zero skierowań na rehabilitację na oddziale 
dziennym; 

• W 2019 r.: 189 wykonanych zabiegów;  189 skierowań na 
rehabilitację stacjonarną (100,0% pacjentów, u których 
wykonano zabieg) i zero skierowań na rehabilitację na oddziale 
dziennym; 

• W 2020 r.: 153 wykonane zabiegi; 153 skierowania na 
rehabilitację stacjonarną (100,0% pacjentów, u których 
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wykonano zabieg) i zero skierowań na rehabilitację na oddziale 
dziennym. 

Jak podała Dyrektor Szpitala: Liczba wydanych skierowań na rehabilitację 
w warunkach stacjonarnych dla pacjentów po endoprotezoplastyce stawu 
biodrowego i kolanowego ma bezpośredni związek z liczbą wykonanych 
zabiegów endoprotezoplastyki w latach 2018-2020. Liczba zabiegów spadała,  
co miało przełożenie na spadek liczby wydanych skierowań.  
Odnosząc się do faktu niepokrywania się liczby zabiegów endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego przeprowadzonych w latach 2018-2020 z liczbą skierowań  
na rehabilitację w warunkach stacjonarnych, Dyrektor Szpitala wyjaśniła, że nie 
wydawano skierowań na rehabilitację w przypadku zgonu pacjenta, co miało 
miejsce w latach 2018-2020 w trakcie hospitalizacji związanych m.in. 
z endoprotezoplastyką stawu biodrowego.  

  (akta kontroli tom I, str. 9, 18-19, 471, 535, 541-542, tom III, str. 1865, 1875)  

8) Problemy związane z udzielaniem świadczeń endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego lub kolanowego. 
Odnosząc się do pytania o problemy związane z udzielaniem świadczeń 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz kolanowego, Dyrektor Szpitala 
wyjaśniła: Problemem jest nadal istniejąca kolejka oczekujących. Dobrą zasadą 
byłoby wykonywanie świadczenia w okresie do ½ roku od rozpoznania problemu 
zdrowotnego chorego, który wymaga leczenia alloplastyką. Ilość wykonywanych 
świadczeń jest wysoka, mogłaby się zwiększyć o wspomniane 15%. Istotnym 
ułatwieniem byłoby przyjmowanie pacjentów w okresie do 30 dni od zabiegu 
operacyjnego do usprawnienia w oddziałach rehabilitacji. Do czasu ustąpienia 
pandemii, istotnym utrudnieniem jest kwalifikacja chorych skąpo lub 
bezobjawowych z dodatnim wynikiem SARS Cov-2 przed przyjęciem do leczenia 
szpitalnego.  
Dodatkowo skierowano ww. zapytanie do 100 pracowników Szpitala związanych 
z wykonywaniem zabiegów endoprotezoplastyki39. Do dnia zakończenia 
kontroli40 odpowiedzi udzieliło 85 osób41. 82 z nich nie zgłosiło problemów 
w przedmiocie objętym zadanym pytaniem. Trzy osoby jako problemy wskazały: 
małą dostępność do lekarzy specjalistów, długi okres oczekiwania na  
wizytę u specjalisty, brak formalnej ścieżki konsultacji lekarzy leczących  
choroby współistniejące, długi okres oczekiwania na zabieg po kwalifikacji, 
niewystarczającą liczbę specjalistów realizujących świadczenia, 
niewystarczającą liczbę personelu w okresie pooperacyjnym (pielęgniarki, 
fizjoterapeuci, sanitariusze), długi okres oczekiwania na rehabilitację 
pooperacyjną, samotność pacjentów – brak opieki w domu, przedłużające się 
pobyty szpitalne uwarunkowane socjalnie oraz niedostateczną liczbę endoprotez. 

                                     (akta kontroli tom I, str. 9, 19, tom II, str. 1304-1403) 

 
W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Liczba pielęgniarek zatrudnionych na Oddziale Ortopedycznym Szpitala 
w roku 2019 nie spełniała wymogów określonych w zał. nr 3 lp. 35 do 
rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych LSZ. Zgodnie z przywołanym 
przepisem liczba pielęgniarek powinna wynosić: równoważnik co najmniej  
0,7 etatu na 1 łóżko, w tym równoważnik co najmniej 2 etatów - specjalista 
                                                      
39 Z tego 19 lekarzy, 69 pielęgniarek oraz 12 fizjoterapeutów.  
40 Tj. do dnia 1 kwietnia 2021 r. 
41 Z tego 8 lekarzy, 68 pielęgniarek i 9 fizjoterapeutów. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego lub w trakcie specjalizacji 
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, lub po kursie kwalifikacyjnym 
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, lub w trakcie kursu kwalifikacyjnego 
w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego.  

W 2019 r. na Oddziale znajdowało się 48 łóżek, co oznacza, że minimum etatów 
pielęgniarek powinno wynosić 33,6 etatu. Tymczasem w 2019 r. na Oddziale 
zatrudnionych było 28 pielęgniarek na etacie (28,0 etatu) i jedna pielęgniarka na 
kontrakcie. 

        (akta kontroli tom I, str. 7, 11, 30, 39, 50, 61, 75, 86, tom III, str. 1907) 

Jak wyjaśniła Dyrektor Szpitala: Aktualnie Szpital spełnia ww. wymagania – w 42 
łóżkowym Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej zatrudnionych  
jest 29,75 pielęgniarek na etacie. W 2018 r. normy zatrudnienia pielęgniarek były 
wyliczane według Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 28.12.2012 r. w sprawie 
sposobu ustalania minimalnych norm zatrudnienia pielęgniarek i położnych w 
podmiotach leczniczych niebędących przedsiębiorcami – wg obliczeń normy były 
zachowane. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 11 października 2018 r. 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
lecznictwa szpitalnego (D.U. z 2018 r. poz. 2012) przywoływany wyżej wymóg 
wszedł w życie z dniem 01.01.2019 r. W roku 2019 Szpital nieustannie 
podejmował starania o pozyskania właściwej liczby personelu pielęgniarskiego 
poprzez zamieszczanie ogłoszeń o pracę i zachęcanie studentek pielęgniarstwa. 
Dodatkowo zredukowano liczbę łóżek w oddziale z 58 do 45 w roku 2019 i do 42 
w  roku 2020. W roku 2020 wymagania dotyczące liczby pielęgniarek zostały 
spełnione. 

                                                  (akta kontroli tom III, str. 1863, 1871-1873) 

2. Zgodnie z art. 21 ust. 4 w zw. z ust. 1 ustawy o świadczeniach42,  
do zadań Zespołu Oceny Przyjęć należało przeprowadzanie okresowej,  
co najmniej raz w miesiącu, oceny list oczekujących na udzielenie 
świadczenia pod względem: 1) prawidłowości prowadzenia dokumentacji;  
2) czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia; 3) zasadności i przyczyn 
zmian terminów udzielenia świadczeń. Stosownie do art. 21 ust. 5 ustawy 
i zarządzeń Dyrektora Szpitala43, z przeprowadzonej oceny Zespół powinien 
każdorazowo sporządzić raport44. 

Protokoły ze spotkań Zespołu Oceny Przyjęć, przedstawione kontrolerowi  
NIK45 zawierały zapis, iż „zmiany terminów, które wpłynęły z Oddziałów 
Szpitala uznano za zasadne46”. W pozostałym zakresie, dotyczącym oceny 
list oczekujących pod wskazanymi wyżej względami, protokoły 
przedstawione kontrolerowi NIK zawierały jedynie wzmiankę, iż sprawdzono 
poprawność prowadzenia kolejek oczekujących na świadczenia zdrowotne, 
sprawdzono czasy oczekiwania na udzielone świadczenia zdrowotne 
i dokonano oceny przyczyn zmiany terminów. Nie wskazywano w nich 
jednak, jakiej oceny dokonano47.  Ponadto w okresie od kwietnia do sierpnia  

 
                                                      
42 Został uchylony z dniem 01 września 2020 r. 
43 Zarządzeń w sprawie zmiany składu Zespołu Oceny Przyjęć – nr 96/2017 z dnia 20 listopada 2017 i 111/2018 z dnia 
28  listopada 2018 r.  
44 Przedkładając go następnie świadczeniodawcy/Dyrektorowi Szpitala. 
45 Innej dokumentacji w tym zakresie nie przedłożono kontrolerowi NIK 
46 Art. 21 ust. 4 pkt. 3  ustawy o świadczeniach (spełniony częściowo – w zakresie oceny zasadności zmiany terminów). 
Z  wyjątkiem protokołu nr 7/2018 z dnia 26 lipca 2018 r., gdzie takich zapisów nie zamieszczono. 
47 Z wyjątkiem protokołu nr 7/2018 z dnia 26 lipca 2018 r., gdzie takich zapisów nie zamieszczono. 
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2020 r. Zespół Oceny Przyjęć nie przeprowadzał ocen list oczekujących na 
świadczenia opieki zdrowotnej w Szpitalu. 

                                                                     (akta kontroli tom I, str. 392-462) 

Jak wyjaśniła Dyrektor Szpitala: Protokoły ze spotkań członków Zespołu 
Oceny Przyjęć tworzone są zgodnie z procedurą: Zasady Prowadzenia „List 
oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego” w ramach umowy 
z NFZ. Wzór raportu nie został w przepisach określony, ocena listy 
oczekujących jest sporządzana w formie pisemnej i zawiera dane wskazane 
w art. 21 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Dodała, iż: Zespół 
dokonuje oceny poprawności prowadzenia stanu kolejek oczekujących. 
W przypadku, gdy z analizy wynika, że listy oczekujących prowadzone są 
w sposób prawidłowy, brak jest podstaw do negatywnej ich oceny. 

Dyrektor Szpitala uzupełniła: W okresie od kwietnia do sierpnia 2020 r. 
z  uwagi na pandemię COVID-19 ograniczono spotkania większych grup 
osób, część personelu pracowała wówczas w trybie zdalnym, a zakażenia 
SARS CoV-2 miały wpływ na absencję chorobową personelu. Na mocy 
ustawy z dnia 31 marca 2020 r. (Dz. U. poz. 567) w okresie  
zagrożenia epidemicznego i epidemii odroczono obowiązek sprawozdawczy 
w zakresie danych statystycznych o kolejkach oczekujących oraz  
informacji o pierwszych wolnych terminach udzielania świadczeń. 
Ciągłość przekazywania w/w danych statystycznych została jednak 
zachowana i przesłano je do NFZ w terminie późniejszym(…). Na podstawie 
art. 7b ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, 
innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych 
(Dz.U. poz. 374) zawieszone zostało wykonywanie obowiązków związanych 
z przekazywaniem NFZ informacji o listach oczekujących, udostępnianiem 
elektronicznej rejestracji i monitorowania kolejki on-line, przypominaniem 
o wyznaczonym terminie udzielania świadczeń. Zespół oceny przyjęć uznał, 
że z uwagi na liczne rezygnacje pacjentów z planowych zabiegów 
operacyjnych, odwoływanie wizyt, brak stawiennictwa na planowane zabiegi 
i wizyty lekarskie ocena list oczekujących w Szpitalu nie będzie wiarygodną.  
Sytuacja epidemiologiczna w okresie od  kwietnia do sierpnia 2020 r. 
znacząco ograniczyła ilości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz 
zainteresowanie pacjentów planowym leczeniem, na co Szpital nie miał 
wpływu. 

(akta kontroli tom I, str. 534, 539-540, tom III, str. 1917, 1922-1924) 

W związku z powyższym NIK wskazuje, że na podstawie protokołów 
Zespołu Oceny Przyjęć nie można było stwierdzić, jak oceniono listy 
oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej. Jak wskazano wyżej, 
w przedłożonych protokołach zamieszczane były wprawdzie zapisy 
o dokonaniu sprawdzeń w podanych tam zakresach, jednak bez 
sformułowania i podania treści ocen wynikających z tych czynności (poza 
zapisem wskazującym, że zmiany terminów uznano za zasadne),  
co zdaniem NIK nie było wystarczające. NIK zauważa również, że przepisy 
drugiej z przytoczonych ustaw dotyczą jedynie zawieszenia obowiązków 
sprawozdawczych wobec NFZ, nie zaś zawieszenia obowiązku 
sporządzania ocen list oczekujących w Szpitalu. 
3. W wyniku badania rzetelności prowadzenia list oczekujących na 
udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej (w zakresie dot. świadczeń 
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realizowanych w Poradni Ortopedycznej oraz w Oddziale Ortopedycznym 
stwierdzono w przypadku trzech list oczekujących (na 18 zbadanych) 
nierzetelne ich prowadzenie, tj. niezgodność pomiędzy planowanymi 
terminami przyjęć do Poradni Ortopedycznej i Na Oddział Ortopedyczny48, 
a faktycznymi terminami przyjęcia49: 

• jedna osoba – planowana data przyjęcia do  Poradni Ortopedycznej – 
3 lipca  2018 r., natomiast faktyczna data przyjęcia – 4 czerwca 
2018 r.; 

• jedna osoba– planowana data przyjęcia do Poradni Ortopedycznej – 
29 listopada 2018 r., natomiast faktyczna data przyjęcia – 3 grudnia 
2018 r.; 

• jedna osoba – planowana data przyjęcia na Oddział Ortopedyczny  
w celu przeprowadzenia zabiegu endoprotezoplastyki stawu 
kolanowego – 3  grudnia 2018 r., natomiast faktyczna data przyjęcia - 
2 grudnia 2018 r. 

 (akta kontroli tom III, str. 1463-1548) 

Dyrektor Szpitala wyjaśniła, iż: 

W przypadku pierwszej z ww. osób przyczyną zaistniałej rozbieżności było 
przyśpieszenie terminu wizyty ze względu na stan pacjenta, co nie zostało 
zaktualizowane w systemie AP-KOLCE; 

W przypadku drugiej z ww. osób przyczyną zaistniałej sytuacji była konieczność 
przesunięcia terminu wizyty, co nie zostało zaktualizowane w systemie AP-
KOLCE50; 

W przypadku trzeciej z ww. osób przyczyną stwierdzonej rozbieżności było 
nieuwzględnienie przy wpisie na listę oczekujących daty początku udzielenia 
świadczenia. Jak dodała: Zazwyczaj zabieg ma miejsce w dzień po przyjęciu 
pacjenta do Szpitala. 

(akta kontroli tom III, str. 1911) 
 

Szpital posiadał zasoby kadrowe i lokalowe do udzielania świadczeń AOS 
ortopedii i traumatologii narządu ruchu, endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
lub kolanowego, za wyjątkiem liczby pielęgniarek w roku 2019.  

Faktyczne zatrudnienie było zgodne z danymi w Portalu Świadczeniodawcy, 
a zakontraktowane świadczenia z zakresu endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego i kolanowego zostały w pełni zrealizowane. Świadczeniodawca 
zapewnił właściwą opiekę przedoperacyjną i pooperacyjną pacjentów, u których 
przeprowadzone zostały zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub 
kolanowego, ale średni czas oczekiwania na te zabiegi dla przypadków 
stabilnych uległ istotnemu wydłużeniu (o 37,2% i 48,6% w  2019 r. oraz 52,6% 
i  4,9% w 2020 r.).  

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły zatrudnienia niewystarczającej liczby 
pielęgniarek w 2019 r. na Oddziale, nierzetelnego prowadzenia list oczekujących 
(w trzech przypadkach z 18 zbadanych), sporządzania protokołów z ocen list 
oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego w sposób 
uniemożliwiający stwierdzenie, jakiej oceny dokonano (z wyjątkiem zmian 

                                                      
48 Lista pacjentów wpisanych do harmonogramu przyjęć w systemie AP-KOLCE – Centralne Kolejki Oczekujących.  
49 Dane z Systemu Obsługi Pacjenta, służącego do sprawozdawania wykonanych świadczeń do NFZ. 
50 Przeznaczony dla świadczeniodawców do prowadzenia list oczekujących na wybrane świadczenia opieki zdrowotnej. 
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terminów udzielania świadczeń, które każdorazowo uznano za zasadne)51 
i nieprzeprowadzania w pięciu miesiącach 2020 r. ocen list oczekujących na 
świadczenia opieki zdrowotnej. 

 

2. Zapewnienie jakości wykonywanych zabiegów 

1) Posiadanie przez Świadczeniodawcę akredytacji Centrum 
Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. 

Szpital odbył pierwszą akredytację Centrum Monitorowania Jakości w dniach 
8-10 maja 2013 r., a certyfikat został wydany 26 czerwca 2013 r. Drugi certyfikat 
akredytacji Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia został wydany 
2 listopada 2016 r. (akredytacja w dniach 20-22 lipca 2016 r.), natomiast trzeci 
certyfikat – 12 maja 2020 r.(akredytacja w dniach 19-21 lutego 2020 r.). 
Certyfikat był ważny 3 lata od daty jego wystawienia. 
Świadczeniodawca spełniał wymienione niżej standardy: przyjmowania 
pacjentów na Oddział Ortopedyczny (standard CO 1), postępowania przy 
przyjęciu (CO 6), otrzymywania kart informacyjnych przez pacjentów (CO 11), 
prowadzenia edukacji zdrowotnej (CO 12), uzyskiwania przez pacjentów i ich 
rodziny wiedzy niezbędnej do zrozumienia dalszego leczenia i przystosowania 
do czynności ułatwiających życie codzienne (CO 13), zakresu wywiadu 
lekarskiego i badania fizykalnego (OS 1), zasady konsultowania pacjentów (OS 
4), opracowania planu opieki pacjenta (OP 1), funkcjonowania Standardowej 
Procedury Postępowania (OP 2), oceny i skutecznego leczenia bólu (OP 6), 
programu działań dla poprawy jakości (PJ 1), analizy reoperacji (PJ 2.5), 
prowadzenia opinii pacjentów (PJ 3), wykorzystywania wyników monitorowania 
jakości (PJ 4).  

     (akta kontroli tom I, str. 9, 19, 372-391, tom III, str. 1865, 1876, 1900-1905) 

2) Spełnianie przez Oddział Ortopedyczny dodatkowych warunków 
realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub 
kolanowego. 

Szpital spełnił dodatkowe warunki określone w zał. nr 4 lp. 32 do rozporządzenia 
ws. świadczeń gwarantowanych LSZ w zakresie: liczby sal wydzielonych52, 
udziału w zespole leczniczym osób prowadzących fizjoterapię53, posiadania 
sformalizowanych procedur postępowania w przypadku powikłań septycznych, 
profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo zatorowej, profilaktyki antybiotykowej, 
zapewnienia koordynacji rehabilitacji leczniczej, wymaganej stanem 
świadczeniobiorcy, po zakończonym leczeniu szpitalnym (w ramach własnej 
działalności), spełnienia wymogów co do minimalnej liczby zabiegów 
endoprotezoplastyki w okresie ostatnich 3 lat54, dokonywania analizy zdarzeń 
niepożądanych55. Jak podała Dyrektor: Nie jest sformalizowana z powodu 
zróżnicowanego stanu pacjenta w okresie przed, około i pooperacyjnym. 
Przyjętym postępowaniem jest: usunięcie drenu, wykonanie rtg, pionizacja 

                                                      
51 Z wyjątkiem protokołu nr 7/2018 z dnia 26 lipca 2018 r., gdzie takich zapisów nie zamieszczono. 
52 Wydzielone co najmniej 2 sale chorych dla potrzeb ortopedii spośród sal urazowo-ortopedycznych. 
53 Równoważnik co najmniej dwóch etatów 
54 W przypadku realizacji pierwotnej całkowitej endoprotezoplastyki stawu biodrowego - udokumentowana wykonana 
roczna liczba zabiegów co najmniej 60 totalnych alloplastyk stawu biodrowego; W przypadku realizacji pierwotnej 
endoprotezoplastyki stawu kolanowego (całkowitej lub połowiczej) - udokumentowana wykonana roczna liczba zabiegów 
co najmniej 40 alloplastyk stawu kolanowego; w przypadku realizacji operacji rewizyjnych po endoprotezoplastyce stawu 
biodrowego lub kolanowego wymagających częściowej lub całkowitej wymiany endoprotezy również z koniecznością 
odtworzenia łożyska kostnego - udokumentowana wykonana liczba zabiegów co najmniej 20 operacji rewizyjnych 
endoprotezy stawu biodrowego lub kolanowego w okresie 3 lat. 
55 W 2018 r. – 2 analizy, w 2019 r. – 2 analizy, w 2020 r. – 4 analizy. 
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w  pierwszej dobie pooperacyjnej. Pacjentowi wydawane są zalecenia dotyczące 
postępowania po wypisie ze Szpitala.  

Procedura usprawnienia pooperacyjnego nie była sformalizowana, a ponadto 
Szpital nie przesyłał informacji o zdarzeniach niepożądanych do konsultanta 
wojewódzkiego, co opisano w sekcji Stwierdzone nieprawidłowości.  

(akta kontroli tom I, str. 476-532, tom II, str. 1166-1261) 

3) Zapewnienie przez Świadczeniodawcę odpowiedniej jakości 
stosowanych protez stawu biodrowego lub stawu kolanowego. 

W latach 2018-2020 w Szpitalu przeprowadzone zostało jedno postępowanie 
dot. zakupu endoprotez56. W przedmiotowym postępowaniu cena nie była 
jedynym kryterium oceny ofert. Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu kryteriami oceny ofert były: 
cena 60 %; termin dostaw 20% oraz szybkość reakcji na reklamacje – 20%. 

− Zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu, informacją zawartą 
w ogłoszeniu o zamówieniu (pkt VI.3) oraz specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia (pkt 3 rozdziału IV), dla potwierdzenia,  
że oferowany przedmiot zamówienia odpowiadał wymaganiom 
zamawiającego należało do oferty przedłożyć następujące 
oświadczenia: oświadczenie potwierdzające posiadanie przez cały 
zaoferowany asortyment, scharakteryzowany w załączniku nr 1.1 
katalogów bądź innych dokumentów potwierdzających zgodność 
zaoferowanego asortymentu, a  także posiadanie dopuszczenia do 
obrotu i do używania (dotyczy także instrumentarium udostępnianego 
zgodnie z umową oraz oferowanych w użyczenie urządzeń) oraz 
oświadczenie o gotowości wykonawcy do przedłożenia oświadczeń 
i dokumentów, o których mowa w punkcie IV.3.2 specyfikacji,  

− na wezwanie zamawiającego (dotyczy wykonawcy, którego oferta 
została najwyżej oceniona) dla pakietów nr 1, 2, 7 i 8 dołączyć 
deklaracje zgodności z dyrektywą medyczną dla oferowanych 
w użyczenie urządzeń (dotyczy wszystkich klas wyrobu medycznego) 
oraz certyfikat zgodności z dyrektywą medyczną dla oferowanych 
w  użyczenie urządzeń, wydany przez jednostkę notyfikowaną (dotyczy 
wszystkich klas wyrobu medycznego z wyjątkiem klasy I). 

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu w zakresie wyżej wskazanych 
pakietów przedłożyli dokumenty, tj. certyfikaty i deklaracje, jak również wskazane 
dokumenty dodatkowo dla zaoferowanego asortymentu.  
Każdy z wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu do 
złożonej oferty składał oświadczenie, że jest w posiadaniu katalogów bądź 
innych dokumentów potwierdzających zgodność oferowanego asortymentu, 
a także dopuszczeń do obrotu i do używania zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa – dla całego zaoferowanego asortymentu, (dotyczy także 
instrumentarium udostępnianego zgodnie z umową oraz oferowanych 
w użyczenie urządzeń). Szpital zaznaczył, że może wykonawcę wezwać do 
udostępnienia tych dokumentów. Każdy z wykonawców w złożonej ofercie 
potwierdził wg oświadczenia, że posiada takie dokumenty.  
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu w zakresie pakietów, dla których był 
postawiony warunek przedłożenia certyfikatów i deklaracji dla zaoferowanych 
w użyczeniu urządzeń przedłożyli także dokumenty w postaci deklaracji 

                                                      
56 W 2018 r. - Dostawy specjalistycznych wyrobów medycznych stosowanych w ortopedii, w tym implantów o numerze 
LAS-311-PN/91-2018. 
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zgodności dla zaoferowanego asortymentu, co potwierdziło złożone 
oświadczenie, że ocena WE jest zgodna z Dyrektywą UE. 
Udział poszczególnych rodzajów endoprotez w poszczególnych grupach 
wiekowych pacjentów wyniósł: 

a) Dla endoprotezoplastyki stawu biodrowego: 
• W 2018 r.: Grupa wiekowa: 30-39 lat: dwie bezcementowe; 40-49 lat: 

sześć bezcementowych; 50-59 lat: 37 bezcementowych, jedna 
cementowa; 60-69 lat: 109 bezcementowych, dwie cementowe; 
70-79 lat: 74 bezcementowe, 10 cementowych; 80-89 lat: 46 
bezcementowych, 10 cementowych, jedna hybryda; 90-99 lat: siedem 
bezcementowych i siedem cementowych; 

• W 2019 r.: Grupa wiekowa: 30-39 lat: zero zabiegów; 40-49 lat: 
dziewięć bezcementowych; 50-59 lat: 33 bezcementowe;  
60-69 lat: 75 bezcementowych, jedna cementowa; 70-79 lat:  
69 bezcementowych, osiem cementowych; 80-89 lat: 20 
bezcementowych, 17 cementowych; 90-99 lat: dwie bezcementowe 
i trzy cementowe; 

• W 2020 r.: Grupa wiekowa 30-39 lat: jedna cementowa, jedna 
hybryda; 40 – 49 lat: osiem bezcementowych; 50-59 lat: 25 
bezcementowych, jedna cementowa; 60-69 lat: 61 bezcementowych, 
cztery cementowe; 70-79 lat: 50 bezcementowych, 11 cementowych; 
80-89 lat: 28 bezcementowych, 27 cementowych; 90-99 lat: dwie 
bezcementowe, siedem cementowych; 100 lat i powyżej: jedna 
cementowa. 

b) Dla endoprotezoplastyki stawu kolanowego: 
• W 2018 r.: Grupa wiekowa: 40-49 lat: jedna cementowa; 50-59 lat: 

15 cementowych; 60-69 lat: dwie bezcementowe, 64 cementowe; 
70-79 lat: 93 cementowe, trzy hybrydy; 80-89 lat: jedna 
bezcementowa, 33 cementowe; 90-99 lat: jedna cementowa;  

• W 2019 r.: Grupa wiekowa: 40-49 lat: jedna cementowa; 50-59 lat: 
15 cementowych; 60-69 lat: trzy bezcementowe, 64 cementowe; 
70-79 lat: trzy bezcementowe, 73 cementowe; 80-89 lat: 11 
cementowych; 

• W 2020 r.: Grupa wiekowa: 40-49 lat: jedna cementowa; 50-59 lat: 
12 cementowych; 60-69 lat: 53 bezcementowe, dwie cementowe; 
70-79 lat: jedna bezcementowa, 64 cementowe; 80-89 lat: jedna 
bezcementowa, 10 cementowych. 

(akta kontroli tom I, str. 26, 158, 166, tom III, str. 1549, 1551-1553, 1557-1859) 

4) Monitorowanie przez Świadczeniodawcę jakości wykonanych 
świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu 
kolanowego. 

Jak podała Dyrektor Szpitala, jakość wykonanych zabiegów endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego lub stawu kolanowego była oceniana (monitorowana) ilością 
wykonanych reoperacji. 
Świadczeniodawca, zgodnie z posiadaną akredytacją opracował i stosował 
"Politykę monitorowania zdarzeń niepożądanych" PJ 1 z dnia 8 października 
2018, zgodnie z którą prowadził półroczne analizy zdarzeń niepożądanych 
w postaci pisemnych protokołów, w których znajdowały się analizy ww. zdarzeń.  
Zdarzenia niepożądane były analizowane na bieżąco. Analizy w formie pisemnej 
opracowywane były co pół roku. Szpital w drugiej połowie 2021 r. miał, według 
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Dyrektor Szpitala, przystąpić do elektronicznego systemu sprawozdawczości 
prowadzonego przez Centrum Monitorowania Jakości w Krakowie. 
Przyczyny zgonów, zgodnie z posiadaną akredytacją, nadzorowane były przez 
powołany do tego Zespół, zgodnie z zarządzeniem dotyczącym punktu PJ 2.2. 
Zespół spotykał się dwa razy w roku w latach 2018-2019, a w roku 2020 – 4 razy. 
Ze spotkań sporządzano protokoły z analizami, szczegółowo opisujące 
medyczne i niemedyczne okoliczności zgonów. Na tej podstawie wdrażane były 
działania doskonalące. Analizy zdarzeń niepożądanych szczegółowo opisywały 
przyczyny wystąpienia zdarzenia, okoliczności oraz podjęte działania 
doskonalące. Z wynikami analiz oraz podjętymi działaniami byli zapoznawani 
pracownicy Świadczeniodawcy w celu zapobiegania zdarzeniom niepożądanym 
w przyszłości. 

 (akta kontroli tom I, str. 158, 166-167, 194-350) 
 
Zabiegi rewizyjne przeprowadzane w Szpitalu dotyczyły zarówno endoprotez 
stawu biodrowego, jak i kolanowego. Liczba endoprotezoplastyk rewizyjnych 
w badanym okresie wyniosła: 

a) Endoprotezoplastyka stawu biodrowego: 
• W 2018 r.: 30 zabiegów; 
• W 2019 r.: 27 zabiegów; 
• W 2020 r.: 28 zabiegów. 

b) Endoprotezoplastyka stawu kolanowego: 
• W 2018 r.: 19 zabiegów; 
• W 2019 r.: 19 zabiegów; 
• W 2020 r.: dziewięć zabiegów. 

 (akta kontroli tom I, str. 29) 
Odnosząc się do pytania o liczbę endoprotezoplastyk rewizyjnych stawu 
biodrowego lub stawu kolanowego wykonanych u pacjentów, u których 
endoprotezoplastykę pierwotną wykonał inny świadczeniodawca, Dyrektor 
Szpitala podała, iż nie prowadzono takich statystyk.  
Najczęstszą przyczyną zabiegów rewizyjnych były złamania okołoprotezowe. Nie 
prowadzono precyzyjnej analizy zabiegów rewizyjnych, natomiast były one 
ewidencjonowane. Dyrektor wskazała, iż: zabiegi rewizyjne były 
ewidencjonowane. Brak ich precyzyjnej analizy to istotny błąd i obszar do 
doskonalenia. Natomiast prowadzi się zbiorczą analizę reoperacji w skali całego 
Szpitala. 
W badanym okresie nie zgłaszano incydentów medycznych związanych ze 
stosowanymi przez Szpital implantami stawów, ani nie odnotowano skarg 
pacjentów związanych z wykonaniem endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub 
stawu kolanowego. 
W badanym okresie toczyło się jedno postępowanie przed Wojewódzką Komisją 
do Spraw Orzekania o Zdarzeniach Medycznych związane z wykonanym 
zabiegami endoprotezoplastyki stawu kolanowego57. Roszczenie dotyczyło 
zdarzenia z 2016 roku. Pacjentka domagała się od Świadczeniodawcy zapłaty  
90 000 zł. Postępowanie zostało umorzone, ponieważ pacjentka wycofała 
wniosek.  
W ww. okresie toczyły się dwa postępowania sądowe wobec Świadczeniodawcy 
związane z wykonanymi zabiegami endoprotezoplastyki: 

                                                      
57 sygn. akt KZM 631/28/2019 
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• Pierwsze z postępowań zakończyło się dnia 23 listopada 2020 r. 
wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Katowicach58, którym sąd ten oddalił 
apelację Szpitala oraz Ubezpieczyciela i utrzymał w mocy wyrok 
Sądu Okręgowego w Gliwicach z dnia 16 stycznia 2019 r. Kwota 
zasądzona wyrokiem Sądu Okręgowego w Gliwicach59 wyniosła 
150 000,00 zł (plus odsetki i koszty sądowe). Należność w całości 
wypłacił ubezpieczyciel. Przedmiotem roszczenia było uszkodzenie 
w toku wykonywania zabiegu, tętnicy podkolanowej. W konsekwencji 
konieczna była amputacja kończyny dolnej lewej powyżej kolana; 

• Drugie postępowanie związane było z operacją prawego stawu 
biodrowego. Pacjent domagał się zapłaty kwoty 25 000 zł 
z odsetkami i kosztami postępowania tytułem zadośćuczynienia 
w związku z zakażeniem go bakterią gronkowca złocistego w toku 
hospitalizacji. Postępowanie zakończyło się wyrokiem Sądu 
Rejonowego w Rybniku z dnia 9 listopada 2019 r.60 (wyrok 
prawomocny). Sąd oddalił powództwo.  

Szpital systematycznie zbierał i analizował „Ankiety badania zadowolenia 
Pacjentów” we wszystkich obszarach świadczonych usług medycznych. Została 
wyznaczona osoba odpowiedzialna za opracowywanie analiz w postaci 
protokołów w odstępach kwartalnych. Wyniki ankiet miały charakter zbiorczy dla 
całego Szpitala i nie można było wyodrębnić opinii na temat Oddziału 
Ortopedycznego Z analizami ankiet oraz podjętymi działaniami byli zapoznawani 
pracownicy Świadczeniodawcy w celu zapobiegania w przyszłości stwierdzonym 
uchybieniom.  

(akta kontroli tom I, str. 158-159, 167-169, 535-543, 556-576,  
tom II, str. 898-1055, tom III, str. 1865, 1876) 

5) Prowadzenie edukacji pacjenta oraz jego najbliższych na każdym etapie 
opieki nad pacjentem. 

Pacjent po przyjęciu do Szpitala otrzymywał informacje dotyczące planowanego 
zabiegu endoprotezoplastyki. Przy wpisaniu na listę oczekujących na zabieg 
otrzymywał plan przygotowania do zabiegu (kartę pacjenta do planowanego 
przyjęcia). Podczas wizyty kwalifikacyjnej i przyjęcie na Oddział dokonywano 
omówienia zabiegu, postępowania pooperacyjnego wczesnego i dalszego. Jak 
poinformowała Dyrektor Szpitala, informacja była adekwatna do potrzeb 
pacjenta, łącznie z rodzajem użytej protezy, przeżywalności oraz technik 
operacyjnych po przyjęciu do leczenia. 
Pacjent po przyjęciu do Szpitala otrzymywał61 informacje dot. zabiegu 
endoprotezoplastyki oraz przeprowadzana była rozmowa z lekarzem ostatecznie 
kwalifikującym do zabiegu z uwagą, że pacjent dodatkowo otrzymywał  
od personelu pielęgniarskiego dokładne wskazówki dotyczące przygotowania  
do zabiegu. 
Pacjent otrzymywał informacje dotyczące postępowania po wypisie ze Szpitala, 
z naciskiem na szybkie postępowanie rehabilitacyjne. Przy wypisie w formie 
papierowej pacjent otrzymywał informację dotyczącą pielęgnacji rany, zalecenia 
fizjoterapeuty oraz wyjaśnienia co do dalszego postępowania na karcie 
wypisowej. 
Informacje dotyczące przygotowania się do operacji, przebiegu zabiegu i pobytu 
na Oddziale oraz dotyczące postępowania po wypisie ze Szpitala nie były 

                                                      
58 sygn. akt V ACa 187/19. 
59 w sprawie II C 13/17. 
60 w sprawie II C 1159/16. 
61 W wersji papierowej i ustnej. 
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dostępne na stronie internetowej Szpitala. Dyrektor Szpitala wyjaśniła w tej 
sprawie, że: Ze względu na wiek pacjentów, u których wykonywane są zabiegi 
endoprotezoplastyki, wybrano formę papierową przekazywania w/w informacji 
oraz bezpośrednią rozmowę z lekarzem.  
Zdaniem NIK prowadzenie komunikacji za pośrednictwem różnych form 
i  kanałów informacyjnych mogłoby ułatwić pacjentom i ich rodzinom uzyskanie 
wszechstronnej wiedzy o wykonywanych świadczeniach i tym samym może mieć 
wpływ na zmniejszenie ryzyka niewłaściwego postępowania pacjenta. 
Zapewnienie pacjentom i rodzinom wszechstronnej edukacji i informacji 
pozwalałoby przygotować się do zabiegu oraz powrócić do zdrowia i sprawności 
po wykonanym zabiegu. Przeważająca większość pacjentów, u których 
wykonywane były zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego 
w Szpitalu, to osoby starsze. Czas oczekiwania na zabieg był długi i w wielu 
przypadkach przekraczał 6 miesięcy. Ponieważ przyswajanie i zapamiętywanie 
niezbędnych informacji u każdego pacjenta przebiega inaczej, dlatego powinny 
być one dostępne w różnych formach, w tym również na stronie internetowej 
Szpitala. Z kolei przekazywanie informacji tylko w wersji papierowej, a nie 
zamieszczenie ich na stronie internetowej, powoduje, że w przypadku  
zgubienia lub zniszczenia broszury, pacjent lub jego rodzina nie mieliby 
swobodnego dostępu do takich informacji na każdym etapie leczenia. 
Skutkowałoby to poszukiwaniem wiedzy na własną rękę i pozyskiwaniem jej 
często z niewiarygodnych źródeł. 
Niezapewnienie pacjentom i ich rodzinom wszechstronnej informacji za 
pośrednictwem różnych form mogło skutkować niewłaściwym postępowaniem 
pacjenta, a co za tym idzie nieosiągnięciem optymalnych rezultatów po 
wykonanych zabiegach endoprotezoplastyki oraz skutkować zwiększeniem liczby 
powikłań. 
NIK zwraca uwagę, że zgodnie z definicją określoną w art. 5 pkt 40 ustawy 
o świadczeniach, świadczenie zdrowotne stanowiło działanie służące 
profilaktyce, zachowaniu, przywracaniu lub poprawie zdrowia oraz inne działanie 
medyczne wynikające z procesu leczenia. Także na podstawie art. 9 ust. 2 
ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. w prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta62 pacjent miał prawo do uzyskania od osoby wykonującej zawód 
medyczny przystępnej informacji o możliwych metodach diagnostycznych 
i leczniczych, dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania albo 
zaniechania. 
Edukacja pacjenta stanowiła istotny element procesu leczenia. Zrozumienie 
przez chorego sensu działań diagnostycznych i leczniczych sprzyjało ich 
akceptacji i zasadniczo poprawiało efektywność leczenia. 
 

(akta kontroli tom I, str. 159, 169-170, 175-180, 536, 544, tom III, str. 1865, 1877) 

W działalności kontrolowanej jednostki, w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Szpital nie spełnił wymogów wskazanych w zał. 4 lp. 32 do rozporządzenia ws. 
świadczeń gwarantowanych LSZ w zakresie posiadania sformalizowanej 
procedury usprawnienia pooperacyjnego oraz w zakresie nieprzesyłania 
w  latach  2018-2020  do  wojewódzkiego  konsultanta  w  dziedzinie ortopedii  

 

                                                      
62 Dz. U. z 2020 r. poz. 849. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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i traumatologii narządu ruchu informacji w zakresie przeprowadzonych analiz 
zdarzeń niepożądanych. 

(akta kontroli tom I, str. 476-477)  

Odnośnie procedury usprawnienia pooperacyjnego Dyrektor Szpitala wyjaśniła: 
Nie jest sformalizowana z powodu zróżnicowanego stanu pacjenta w okresie 
przed, około i pooperacyjnym. Przyjętym postępowaniem jest: usunięcie drenu, 
wykonanie rtg, pionizacja w 1 dobie pooperacyjnej. Pacjentowi wydawane są 
zalecenia dotyczące postępowania po wypisie ze Szpitala.  

(akta kontroli tom I, str. 476-477) 

NIK wskazuje, że wymóg posiadania sformalizowanej procedury wynika wprost z 
przytoczonego przepisu. 

Jak podała Dyrektor Szpitala, odnosząc się do nieinformowania konsultanta 
wojewódzkiego o wynikach analiz zdarzeń niepożądanych: (…) W Szpitalu nie 
były dotychczas uregulowane zasady przekazywania w/w informacji 
konsultantowi wojewódzkiemu w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu 
ruchu. Na chwilę obecną podjęte zostaną działania zmierzające do opracowania 
właściwych procedur w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem 
konieczności spełnienia wszystkich obowiązków informacyjnych 
i sprawozdawczych. 

(akta kontroli tom III, str. 1916-1917, 1920-1921) 

Szpital spełniał standardy akredytacyjne oraz dodatkowe warunki realizacji 
świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego w zakresie: 
liczby sal wydzielonych, udziału w zespole leczniczym osoby prowadzącej 
fizjoterapię, posiadania sformalizowanych procedur postępowania w przypadku 
powikłań septycznych, profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo zatorowej, 
profilaktyki antybiotykowej, zapewnienia koordynacji rehabilitacji leczniczej po 
zabiegu endoprotezoplastyki (w ramach własnej działalności), spełnienia 
wymogów co do minimalnej liczby zabiegów endoprotezoplastyki w okresie 
ostatnich 3 lat, dokonywania analizy zdarzeń niepożądanych. 
Przy prowadzeniu postępowania na zakup endoprotez od oferentów żądano 
potwierdzenia posiadania zaświadczeń dotyczących jakości oferowanych 
endoprotez i innego sprzętu  
Pacjenci byli edukowani na każdym z etapów leczenia, a informacje 
przekazywano im zarówno w formie ustnej, jak i pisemnej. NIK zauważa jednak, 
że informacje dotyczące zasad przygotowania się pacjenta do operacji, jego 
przebiegu oraz pobytu w Oddziale a także dotyczące postępowania po wypisie 
ze Szpitala, nie były dostępne na stronie internetowej Szpitala. Ich umieszczenie 
na tej stronie, zdaniem NIK, byłoby dobrą praktyką. 
Stwierdzona nieprawidłowości dotyczyła niespełnienia wymogów określonych 
w zał. 4 lp. 32 do rozporządzenia ws. świadczeń gwarantowanych LSZ 
w zakresie nieposiadania przez Szpital sformalizowanej procedury usprawnienia 
pooperacyjnego oraz nieprzesyłania w latach 2018-2020 do wojewódzkiego 
konsultanta w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu informacji 
dotyczących analiz zdarzeń niepożądanych. 
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3. Dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych po zabiegach 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego 

1) Realizacja świadczeń w zakresie rehabilitacji w warunkach 
stacjonarnych lub na oddziale dziennym na zaplanowanym poziomie. 

Zakres zakontraktowanych i wykonanych świadczeń w okresie objętym kontrolą 
wyniósł: 

a) Dla świadczeń rehabilitacji w warunkach stacjonarnych: 
• W 2018 r.: plan: 2 802 304,00 punkty rozliczeniowe; wykonanie: 

2 814 400,00 punktów rozliczeniowych (100,4% planu); 
• W 2019 r.: plan: 3 071 285,00 punktów rozliczeniowych; wykonanie: 

3 071 285,00 punktów rozliczeniowych (100,0% planu); 
• W 2020 r.: plan: 3 349 364,00 punkty rozliczeniowe; wykonanie: 

1 215 118,00 punktów rozliczeniowych (36,3% planu).  
b) Dla świadczeń rehabilitacji na oddziale dziennym: 

• W 2018 r.: plan: 293 993,00 punkty rozliczeniowe; wykonanie: 
294 280,00 punktów rozliczeniowych (100,1% planu); 

• W 2019 r.: plan: 320 446,00 punktów rozliczeniowych; wykonanie: 
320 523,00 punkty rozliczeniowe (100,0% planu); 

• W 2020 r.: plan: 293 581,00 punktów rozliczeniowych; wykonanie: 
151 624,00 punkty rozliczeniowe (51,6% planu).  

Dynamika zakresu zakontraktowanych63 świadczeń rehabilitacji w warunkach 
stacjonarnych wyniosła: 98,6%, 109,6%, 109,1%, a dynamika wykonanych 
świadczeń64: 94,1%, 109,1% i 39,6%. Natomiast dynamika zakresu 
zakontraktowanych świadczeń rehabilitacji na oddziale dziennym wyniosła: 
98,2%, 109,0%  i 91,6%, a dynamika wykonanych świadczeń: 97,2%, 108,9% 
i 47,3%.  

 (akta kontroli tom I, str. 28) 
Wartość zakontraktowanych i wykonanych świadczeń w badanym okresie 
wyniosła:  

a) Dla rehabilitacji w warunkach stacjonarnych: 
• W 2018 r.: plan: 2 942,4 tys. zł; wykonanie: 2 955,1 tys. zł (100,4% 

planu); 
• W 2019 r.: plan: 3 224,8 tys. zł; wykonanie: 3 224,8 tys. zł (100% 

planu); 
• W 2020 r.: plan: 3 516,8 tys. zł: wykonanie: 1 275,9 tys. zł (36,3% 

planu). 
b) Dla rehabilitacji na oddziale dziennym: 

• W 2018 r.: plan: 247,0 tys. zł; wykonanie: 247,2 tys. zł (100,1% 
planu); 

• W 2019 r.: plan: 269,2 tys. zł; wykonanie: 269, 2 tys. zł (100,0% 
planu); 

• W 2020 r.: plan: 246 6 tys. zł; wykonanie: 127,4 tys. zł (51,7% planu). 
Dynamika wartości zakontraktowanych świadczeń dla rehabilitacji w warunkach 
stacjonarnych wyniosła: 98,6%, 109,6% i 109,1%, a dynamika wykonanych 
świadczeń: 94,1%, 109,1% i 39,6%. 

                                                      
63 Relacja procentowa wartości: świadczeń zakontraktowanych na 2018 r. do świadczeń zakontraktowanych na 2017 r.; 
świadczeń zakontraktowanych na 2019 r. do świadczeń zakontraktowanych na 2018 r. i świadczeń zakontraktowanych na 
2020 r. do świadczeń zakontraktowanych na 2019 r.   
64 Relacja procentowa wykonania: świadczeń zakontraktowanych na 2018 r. do świadczeń zakontraktowanych na 2017 r.; 
świadczeń zakontraktowanych na 2019 r. do świadczeń zakontraktowanych na 2018 r. i świadczeń zakontraktowanych na 
2020 r. do świadczeń zakontraktowanych na 2019 r.   
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Dynamika wartości zakontraktowanych świadczeń dla rehabilitacji na oddziale 
dziennym wyniosła: 98,2%, 109,0% i 91,6%, natomiast dynamika wykonanych 
świadczeń: 97,2%, 108,9 i 47,3%.  
Odnosząc się do pytania o zmniejszenie planowanych do zakontraktowania 
środków (oraz wartości punktowej) na zakup świadczeń z zakresu rehabilitacji na 
oddziale dziennym w roku 2020 w stosunku do lat 2018-2019, Dyrektor Szpitala 
wyjaśniła: Wartość początkowa kontraktu przyznanego przez Narodowy Fundusz 
Zdrowia na rehabilitację ogólnoustrojową w ośrodku/oddziale dziennym na lata 
2018-2020 była w tym okresie na porównywalnym poziomie i wynosiła: w 2018 r. 
(…) 260 954,40 zł; w 2019 r. (…) 267 477,84 zł; w 2020 r. (…) 300 429,36 zł. 
Dodała, że bilans nadwykonań/niedowykonań wyniósł: w 2018 r.: - 14 000,28 zł 
(zwiększenia wartości umowy z tytułu nadwykonań: 16 839,48 zł, zmniejszenia 
wartości umowy z tytułu niewykonań: 30 839,76 zł); w 2019 r.: 1 696,80 zł 
(zwiększenia wartości umowy z tytułu nadwykonań: 26 086,20 zł, zmniejszenia 
wartości umowy z tytułu niewykonań: 24 389,40 zł); w 2020 r.: - 53 821,32 zł 
(zwiększenia wartości umowy z tytułu nadwykonań: 0,00 zł; zmniejszenia 
wartości umowy z tytułu niewykonań: 53 821,32 zł).  
Jako przyczynę niepełnego wykonania w 2020 r. planu zakupów dla świadczeń 
rehabilitacji w warunkach stacjonarnych oraz świadczeń rehabilitacji na oddziale 
dziennym Dyrektor podała ogłoszenie stanu epidemii spowodowanej 
zakażeniami wirusem SARS CoV-2 i zawieszenie realizacji świadczeń w ww. 
zakresach w okresie od 6 kwietnia 2020 r. do 31 lipca 2020 r. oraz od 
26 października 2020 r. do 01 listopada 2020 r. w przypadku rehabilitacji na 
oddziale dziennym. Dodała, iż ze względu na otrzymane dyspozycje utworzenia 
w Szpitalu łóżek przeznaczonych do leczenia pacjentów z COVID-19, od 
26 października 2020 r. do chwili obecnej świadczenia w zakresie rehabilitacji 
w warunkach stacjonarnych nie są realizowane. 
Spadek wykonania zakontraktowanych świadczeń rehabilitacji w warunkach 
stacjonarnych w roku 2020 w stosunku do lat 2018-2019 oraz rehabilitacji na 
oddziale dziennym w roku 2020 w stosunku do lat 2018-2019 wynikał, zgodnie 
z wyjaśnieniami Dyrektor Szpitala z pojawieniem się epidemii COVID-19 
i związanych z nią obaw pacjentów przed infekcją i zachorowaniem oraz 
okresowymi przerwami w realizacji ww. świadczeń. 

(akta kontroli tom I, str. 22, 159-160, 170-172) 
W kontrolowanym okresie (lata 2018-2020) wystąpiły przypadki zarówno 
nadwykonań i niewykonań zakontraktowanych świadczeń z zakresu rehabilitacji 
stacjonarnej oraz dziennej w odniesieniu do wartości początkowej kontraktu 
przyznanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia: 

a) Rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych: 
• W 2018 r.: wartość początkowa kontraktu: 2 844 269,40 zł; wartość 

końcowa kontraktu: 2 942 419,20 zł; zwiększenia wartości umowy 
z tytułu nadwykonań: 98 149,80 zł; zmniejszenia wartości umowy 
z tytułu niewykonań: 0,00 zł; 

• W 2019 r.: wartość początkowa kontraktu: 2 915 375,40 zł; wartość 
końcowa kontraktu: 3 224 849,25 zł; zwiększenia wartości umowy 
z tytułu nadwykonań: 328 673,10 zł; zmniejszenia wartości umowy 
z tytułu niewykonań: -19 199,25 zł. 

• W 2020 r.: wartość początkowa kontraktu: 3 785 000,10 zł; wartość 
końcowa kontraktu: 3 516 832,20 zł; zwiększenia wartości umowy 
z tytułu nadwykonań: 0,00 zł; zmniejszenia wartości umowy z tytułu 
niewykonań: -268 167,90 zł. 

b) Rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku/oddziale dziennym: 



 

35 

• W 2018 r.: wartość początkowa kontraktu: 260 954,40 zł; wartość 
końcowa kontraktu: 246 954,12 zł; zwiększenia wartości umowy 
z  tytułu nadwykonań: 16 839,48 zł; zmniejszenia wartości umowy 
z tytułu niewykonań: -30 839,76 zł; 

• W 2019 r.: wartość początkowa kontraktu: 267 477,84 zł; wartość 
końcowa kontraktu: 269 174,64 zł; zwiększenia wartości umowy 
z tytułu nadwykonań: 26 086,20 zł; zmniejszenia wartości umowy 
z tytułu niewykonań: -24 389,40 zł; 

• W 2020 r.: wartość początkowa kontraktu: 300 429,36 zł; wartość 
końcowa kontraktu: 246 608,04 zł; zwiększenia wartości umowy 
z  tytułu nadwykonań: 0,00 zł; zmniejszenia wartości umowy z tytułu 
niewykonań: - 53 821,32 zł. 

Jak wyjaśniła Dyrektor Szpitala: Dopiero od 1 października 2019 r. wyodrębniony 
został produkt rozliczeniowy rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach 
stacjonarnych po leczeniu operacyjnym i nie wystąpiły przypadki nadwykonań 
w tym zakresie. Dodała, iż: W latach 2018-2019 kontrakt w zakresie rehabilitacji 
stacjonarnej i na oddziale dziennym został wykonany. W roku 2020 powodem 
niewykonania zakontraktowanych świadczeń była pandemii COVID-19 
i wstrzymania pracy oddziału stacjonarnego i oddziału dziennego.  
W przypadku wystąpienia nadwykonań w okresie objętym kontrolą Szpital 
występował do NFZ o przyznanie dodatkowych środków za zrealizowane 
świadczenia. Wnioski miały charakter ogólny i nie zawierały konkretnych kwot. 
W kontrolowanym okresie Świadczeniodawca nie otrzymał środków na 
świadczenia rehabilitacji w warunkach stacjonarnych lub na oddziale dziennym 
z innych źródeł niż NFZ. 
Umowa z NFZ65 została zawarta w dniu 9 października 2017 r. z okresem 
obowiązywania od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 czerwca 2021 r., 
a następnie corocznie aneksowana. 
Odnosząc się do pytania o działania podejmowane przez Świadczeniodawcę 
w związku z epidemią COVID-19 w celu wykonania planu na 2020 r., Dyrektor 
Szpitala podała: Ogłoszenie stanu epidemii spowodowanej zakażeniami wirusem 
SARS CoV-2 przyczyniło się do zawieszenia realizacji świadczeń w w/w zakresie 
w okresie od 06.04.2020 do 31.07.2020 r. oraz od 26.10.2020 do 01.11.2020 r. 
w przypadku rehabilitacji na oddziale dziennym. Ze względu na otrzymane 
dyspozycje utworzenia w Szpitalu łóżek przeznaczonych do leczenia pacjentów 
z COVID-19 od 26.10.2020 do nadal świadczenia w zakresie rehabilitacji 
w warunkach stacjonarnych nie są realizowane. 

 (akta kontroli tom I, str. 157-158, 160, 163-165, 172-174, 181-193, 536, 545, 
735-839)  

2) Czas oczekiwania na świadczenia rehabilitacji w warunkach 
stacjonarnych lub na oddziale dziennym. 

W latach 2018-2020 nie zgłaszano skarg/wniosków związanych z prowadzeniem 
listy oczekujących i czasem oczekiwania na świadczenia rehabilitacji 
w warunkach stacjonarnych lub na oddziale dziennym.  
Liczba pacjentów oczekujących na świadczenia rehabilitacji w warunkach 
stacjonarnych na koniec każdego roku objętego kontrolą wyniosła: 

• W 2018 r.: 180 osób dla przypadków pilnych i 1487 osób dla 
przypadków stabilnych; 

                                                      
65 Nr 124/100443/03/8/2017 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w systemie podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej. 
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• W 2019 r.: 128 osób dla przypadków pilnych i 1340 osób dla 
przypadków stabilnych; 

• W 2020 r.: 122 osoby dla przypadków pilnych i 1077 osób dla 
przypadków stabilnych; 

Dynamika zmian66 liczby oczekujących pacjentów wyniosła: 123,3%, 71,1% 
i 95,3% dla przypadków pilnych oraz 96,4%, 90,1% i 80,4% dla przypadków 
stabilnych.  
Liczba pacjentów oczekujących na świadczenia rehabilitacji na oddziale 
dziennym na koniec każdego roku objętego kontrolą wyniosła: 

• W 2018 r.: 28 osób dla przypadków pilnych i 659 osób dla 
przypadków stabilnych; 

• W 2019 r.: 29 osób dla przypadków pilnych i 704 osoby dla 
przypadków stabilnych; 

• W 2020 r.: 26 osób dla przypadków pilnych i 698 osób dla 
przypadków stabilnych; 

Dynamika zmian liczby oczekujących pacjentów wyniosła: 155,6%, 103,6% 
i 89,7% dla przypadków pilnych oraz 123,6%, 106,8% i 99,2% dla przypadków 
stabilnych. Odnośnie wzrostu liczby oczekujących, Dyrektor Szpitala podała: 
Pacjenci korzystając z informacji internetowej starają się wybierać ośrodki, gdzie 
okres oczekiwania jest krótszy. Przedstawione różnice nie są znamienne 
statystycznie.  
Liczba pacjentów skreślonych z listy oczekujących w latach 2018-2020 w wyniku 
niezgłoszenia się na ustalony termin rehabilitacji wyniosła odpowiednio: 14, 13 
i 15 osób dla rehabilitacji w warunkach stacjonarnych oraz odpowiednio: 8, 12 i 0 
osób dla rehabilitacji na oddziale dziennym. Jak poinformowała Dyrektor 
Szpitala: W roku 2018 i 2019 pacjenci zgłaszali się na świadczenia, w roku 2020 
nie zgłaszali się z powodu obaw o zakażenie COVID-19. 
Liczba pacjentów skreślonych z listy oczekujących w latach 2018-2020 w wyniku 
rezygnacji z udzielenia świadczenia rehabilitacji wyniosła odpowiednio: 59, 58 
i 114 osób dla rehabilitacji w warunkach stacjonarnych oraz odpowiednio: 22, 13 
i 17 osób dla rehabilitacji na oddziale dziennym. Rezygnacja wynikała z obaw 
o zakażenie COVID-19 lub z braku świadczenia usług przez oddział stacjonarny 
lub oddział dzienny. 
Odnosząc się do pytania o działania podejmowane w przypadku skreśleń 
pacjentów z listy oczekujących, Dyrektor Szpitala wyjaśniła, iż z uwagi na brak 
skreśleń pacjentów z listy oczekujących na świadczenia z zakresu rehabilitacji 
w warunkach stacjonarnych lub na oddziale dziennym z powodów innych niż 
rezygnacje pacjentów, Świadczeniodawca nie musiał podejmować żadnych 
działań w tym zakresie. 
 

                                        (akta kontroli tom I, str. 23, 74, 534, 536, 538, 545) 

Czas oczekiwania (średnia, mediana i kwartyl trzeci) na świadczenia rehabilitacji 
w warunkach stacjonarnych wyniósł: 

• dla przypadków pilnych: 90, 86 i 94 dni w 2018 r., 89, 67 i 76 dni 
w 2019 r. i 90, 76 i 138 dni w 2020 r.; 

• dla przypadków stabilnych: 1132, 1149 i 1175 dni w 2018 r., 1353, 
1345 i 1374 dni w 2019 r. i 1146, 1545 i 1824 dni w 2020 r.  

                                                      
66 Relacja procentowa liczby: osób oczekujących na świadczenie na koniec 2018 r. do osób oczekujących na świadczenie 
na koniec 2017 r.; osób oczekujących na świadczenie na koniec 2019 r. do osób oczekujących na świadczenie na koniec 
2018 r. i osób oczekujących na świadczenie na koniec 2020 r. do osób oczekujących na świadczenie na koniec 2019 r.   
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Czas oczekiwania (średnia, mediana i kwartyl trzeci) na świadczenia rehabilitacji 
na oddziale dziennym wyniósł: 

• dla przypadków pilnych: 89, 87 i 95 dni w 2018 r., 103, 83 i 102 dni 
w 2019 r. i 66, 52 i 72 dni w 2020 r.; 

• dla przypadków stabilnych: 765, 792 i 797 dni w 2018 r., 898, 896 
i 997 dni w 2019 r. i 868, 1128 i 1202 dni w 2020 r.  

 
Wzrost czasu oczekiwania na świadczenia rehabilitacji w warunkach 
stacjonarnych oraz na oddziale dziennym w latach 2018-2019 spowodowany  
był systematycznym wzrostem ilości skierowań na rehabilitację pilną (przy 
niezmienionej bazie łóżkowo-terapeutycznej), dostosowaniem terminu przyjęcia 
pilnego z uwzględnieniem stanu klinicznego pacjenta, jego sytuacji rodzinnej, czy 
zawodowej, większą liczbą przypadków pilnych i związanym z tym wzrostem 
czasu oczekiwania pacjentów przewlekłych, wydzieleniem części łóżek dla 
pacjentów ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a tym samym 
zmniejszeniem liczby łóżek dla pacjentów pilnych i stabilnych. Natomiast  
w 2020 r. wzrost oczekiwania na ww. świadczenia spowodowany był epidemią 
COVID-19. 
W przypadku świadczeń rehabilitacyjnych w warunkach stacjonarnych dynamika 
zmian średniej czasu oczekiwania wyniosła odpowiednio: 132,4%, 98,9% 
i 101,1% dla przypadków pilnych oraz 106,5%, 119,5% i 84,7% dla przypadków 
stabilnych. Dynamika zmiany mediany czasu oczekiwania wyniosła odpowiednio: 
136,5%, 77,9% i 113,4% dla przypadków pilnych oraz 106,8%, 117,1% i 114,9% 
dla przypadków stabilnych.  
W przypadku świadczeń rehabilitacyjnych na oddziale dziennym dynamika zmian 
średniej czasu oczekiwania wyniosła odpowiednio: 156,1%, 115,7% i 64,1% dla 
przypadków pilnych oraz 121,2%, 117,4% i 96,7% dla przypadków stabilnych. 
Dynamika zmiany mediany czasu oczekiwania wyniosła odpowiednio: 150,0%, 
95,4% i 62,7% dla przypadków pilnych oraz 125,5%, 113,1% i 125,9% dla 
przypadków stabilnych.  

                          (akta kontroli tom I, str. 24, 536, 545, tom III, str. 1926-1927) 

Zagadnienie dotyczące ocen list oczekujących na świadczenia opieki zdrowotnej 
(w tym świadczenia rehabilitacji w warunkach stacjonarnych lub na oddziale 
dziennym) zostało opisane w obszarze I pkt 4 niniejszego wystąpienia 
pokontrolnego. 

(akta kontroli tom I, str. 392-462, 534-535, 539-541)  
Szpital (sekretariat, pielęgniarka oddziałowa Oddziału Rehabilitacji) ustalał, 
potwierdzał oraz przypominał pacjentom o terminach przyjęć na rehabilitację 
telefonicznie z minimalnie 1-2 tygodniowym wyprzedzeniem. 
Epidemia COVID-19 znacznie wydłużyła okres oczekiwania na świadczenia 
rehabilitacyjne w warunkach stacjonarnych i na oddziale dziennym, ze względu 
na wstrzymanie realizacji świadczeń. 
Dyrektor Szpitala, jako działania podejmowane  w związku z epidemią COVID-19 
w celu ograniczenia czasu oczekiwania na świadczenia rehabilitacji w warunkach 
stacjonarnych lub na oddziale dziennym wskazała kilkukrotne próby ponownego 
„otwarcia” oddziału stacjonarnego i oddziału dziennego. 

(akta kontroli tom I, str. 536, 545-546) 
Dwukrotnie przeprowadzone badanie wykazało, że czas oczekiwania na 
świadczenia rehabilitacyjne w warunkach stacjonarnych, wykazany na  
stronach internetowych NFZ był zgodny z terminami wskazanymi przez 
Świadczeniodawcę.  

(akta kontroli tom I, str. 351-356, 392-462, tom II, str. 840-853)  
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3) Koordynowanie udzielania świadczeń z zakresu rehabilitacji 
w warunkach stacjonarnych lub na oddziale dziennym dla pacjentów  
po zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu 
kolanowego w ramach ciągłości i kompleksowości udzielanych 
świadczeń. 

W latach 2018-2020 liczba wszystkich pacjentów hospitalizowanych na oddziale 
stacjonarnym to 1915 osób, w tym ok. 1030 osób po endoprotezoplastykach. Jak 
podała Dyrektor Szpitala: Nie ma statystyki łączącej wykonanie endoprotez 
w Szpitalu z następową rehabilitacją w tutejszym Szpitalu. Pacjent ma prawo 
wyboru oddziału rehabilitacji niezależnie od miejsca operacji. 
Lekarz ortopeda w karcie informacyjnej informował o wydaniu skierowania 
i godzinach rejestracji w sekretariacie Oddziału Rehabilitacji Szpitala, 
z podaniem numeru telefonu do sekretariatu.  
Rejestracja do kolejki oczekujących w trybie pilnym następowała bezpośrednio 
po zgłoszeniu się pacjenta czy rodziny (bardzo często wpis do kolejki był już 
w dniu wypisu z Oddziału Ortopedycznego). 
Jak poinformowała Dyrektor Szpitala, nie rezerwowano miejsc na liście 
pacjentów Oddziału Rehabilitacji, u których dopiero planowano wykonanie 
zabiegu endoprotezoplastyki, gdyż termin zabiegu jest jedynie terminem 
planowym. Z różnych przyczyn może on się odbyć w innym czasie. Przyjęcie na 
Oddział Rehabilitacyjny uwarunkowane jest stanem klinicznym pacjenta. 
Dodatkowo pacjent ma dobrowolność wyboru miejsca rehabilitacji. Poza tym nie 
ma możliwości wystawienia skierowania na rehabilitację po zabiegu 
endoprotezoplastyki przed wykonaniem takiego zabiegu i wypisaniem pacjenta 
z oddziału. W ten sposób ograniczona zostałaby także dostępność do świadczeń 
rehabilitacyjnych dla innych pacjentów. 

(akta kontroli str. 536-537, 546, tom III, str. 1865, 1877) 

4) Problemy związane z udzielaniem świadczeń rehabilitacji w warunkach 
stacjonarnych lub na oddziale dziennym. 

Odnosząc się do pytania o problemy związane z udzielaniem świadczeń 
rehabilitacji w warunkach stacjonarnych lub na oddziale dziennym Dyrektor 
Szpitala wyjaśniła: Uważam, że chorzy po endoprotezoplastyce biodra lub kolana 
nie powinni być leczeni w oddziale dziennym. Problem oddziału rehabilitacji 
stacjonarnej to okres wyczekiwania na leczenie. 
Dodatkowo skierowano ww. zapytanie do 38 pracowników Szpitala związanych 
z wykonywaniem zabiegów rehabilitacji67. Do dnia zakończenia kontroli 
otrzymano odpowiedzi od wszystkich 38 osób. Żadna z nich nie zgłosiła 
problemów w przedmiocie objętym zadanym pytaniem.  
 

                     (akta kontroli tom I, str. 9, 19, tom II, str. 1304-1308, 1403-1462) 

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

Szpital zrealizował świadczenia w zakresie rehabilitacji w warunkach 
stacjonarnych i na oddziale dziennym w latach 2018-2019 za kwoty wyższe niż 
zaplanowane w umowach z Funduszem, z wyjątkiem rehabilitacji na oddziale 
dziennym w 2018 r. Niewykonanie planu zakupów dla ww. świadczeń w 2020 r. 
nie było zależne od Szpitala ze względu na ograniczenia w funkcjonowaniu 
oddziałów rehabilitacji spowodowane stanem epidemicznym COVID-19. 

                                                      
67 Z tego 4 lekarzy, 16 pielęgniarek oraz 18 fizjoterapeutów.  

Stwierdzone 
nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 
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Listy oczekujących były prowadzone rzetelnie, a Szpital zapewnił możliwość 
korzystania ze świadczeń rehabilitacji w warunkach stacjonarnych pacjentom po 
zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego, przy 
czym w latach 2018-2019 nastąpił wzrost średniego czasu oczekiwania na te 
świadczenia.  

Jednocześnie protokoły ze spotkań Zespołu Oceny Przyjęć dotyczące ocen list 
oczekujących na świadczenia, przedstawione kontrolerowi NIK68 zawierały oceny 
zasadności zmian terminów świadczeń. Ponadto ww. protokoły zawierały  
wzmiankę o dokonaniu sprawdzenia poprawności prowadzenia kolejek 
oczekujących na świadczenia zdrowotne, sprawdzenia czasów oczekiwania na 
udzielone świadczenia zdrowotne i oceny przyczyn zmiany terminów. Nie 
wskazywały natomiast, jakiej oceny dokonano (z wyjątkiem ww. zmian terminów 
świadczeń), co w ocenie NIK nie było wystarczające. 

IV. Wnioski  
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli,  
na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

1. Opracowanie przez Szpital sformalizowanej procedury usprawnienia 
pooperacyjnego. 

2. Przesyłanie do wojewódzkiego konsultanta w dziedzinie ortopedii 
i traumatologii narządu ruchu informacji dotyczących analiz zdarzeń 
niepożądanych. 

V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden 
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o 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 Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, 
zgodnie z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia 
pokontrolnego zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 21 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
wniosków oraz o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

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. 

Katowice,  dnia  13  maja 2021 r. 

 

             Kontroler 
         Michał Nowak                                                     Najwyższa Izba Kontroli 
       St. inspektor kp.                                                  Delegatura w Katowicach 

 

…………………………..

                                                      
68 Innej dokumentacji w tym zakresie nie przedłożono. 
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