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I. Dane identyfikacyjne 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 5, im. Św. Barbary w Sosnowcu, ul. Plac 
Medyków 1, 41-200 Sosnowiec1. 

 

Krzysztof Bestwina, Dyrektor Szpitala, od dnia 21 października 2020 r. 

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki poprzednio pełnili: 

Iwona Łobejko, Dyrektor Szpitala, od 5 maja 2008 r. do 2 stycznia 2019 r. 

Alicja Cegielska, p.o. Dyrektora Szpitala, od 3 stycznia, do 30 czerwca 2019 r., 
następnie Dyrektora Szpitala od 1 lipca 2019 r. do 25 maja 2020 r. 

Ewa Fica, p.o. Dyrektora Szpitala, od 26 maja 2020 r. do 20 października 2020 r. 

 

1. Dostępność do świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub 
kolanowego. 

2. Zapewnienie jakości wykonywanych zabiegów. 

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

 

Lata 2018-2020. Badania kontrolne mogą 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 Kontroli2 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

Wiesław Pietrzyk, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKA/7/2021 z 7 stycznia 2021 r. 

 (akta kontroli str.1- 11) 

 

                                                      
1 Nr REGON: 000296495, dalej „Szpitalem”, lub „Świadczeniodawcą”. 
2 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200, dalej: „ustawa o NIK”. 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Szpital dysponował odpowiednią kadrą oraz zapewnił warunki udzielania świadczeń 
z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej4 dla porad specjalistycznych 
ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
lub stawu kolanowego, a Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno–Urazowej, 
Onkologicznej i  Rekonstrukcyjnej Szpitala5 spełniał warunki dla realizacji tych 
zabiegów. Dostępność do świadczeń endoprotezoplastyki była jednak ograniczona, 
jednakże przyczyny nie leżały po stronie Szpitala. W latach 2018-2019 wzrastała 
zarówno liczba osób oczekujących, jak i średni okres oczekiwania na zabiegi 
endoprotezoplastyki w przypadkach stabilnych. W przypadku endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego liczba osób oczekujących w porównaniu do roku poprzedniego 
zmalała o 66% a następnie wzrosła o 6%, a średni czas oczekiwania zmalał o 49% 
a następnie wzrósł o 23%. W przypadku endoprotezoplastyki stawu kolanowego 
liczba osób oczekujących zmalała o 62% a następnie wzrosła o 2%, a średni czas 
oczekiwania zmalał o 49% a następnie wzrósł o 49%. Średni czas oczekiwania  
na endoprotezoplastykę stawu biodrowego nie przekraczał jednego roku, a stawu 
kolanowego przekraczał jeden rok. W badanej próbie 45 pacjentów w 37 
przypadkach (82%) czas oczekiwania na zabieg od daty zarejestrowania 
skierowania przekraczał 6 miesięcy. 
W latach 2018-2019 wzrastała liczba osób oczekujących na świadczenia rehabilitacji 
w warunkach stacjonarnych, ale średni czas oczekiwania zmalał odpowiednio o 6% 
i 38%. Na świadczenia rehabilitacji w warunkach stacjonarnych, na które kierowana 
jest zdecydowana większość pacjentów po zabiegach endoprotezoplastyki, średni 
czas oczekiwania przekraczał 2,5 roku.  
Głównymi przyczynami długiego okresu oczekiwania na ww. świadczenia, które 
zidentyfikowano w trakcie kontroli, było znaczne zwiększenie liczby skierowanych 
pacjentów i zbyt mała wartość umowy na wykonywanie tego rodzaju świadczeń. 
Szpital zapewnił rzetelną opiekę przedoperacyjną i pooperacyjną pacjentów 
skierowanych na zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu 
kolanowego, a także koordynował udzielanie świadczeń z zakresu rehabilitacji 
w warunkach stacjonarnych w ramach ciągłości i kompleksowości udzielanych 
świadczeń. Szpital monitorował jakość wykonanych świadczeń endoprotezoplastyki 
oraz zapewnił odpowiednią jakość stosowanych protez, co skutkowało niewielką 
liczbą przeprowadzanych zabiegów rewizyjnych.  
W 2020 r. potencjał Szpitala do realizacji świadczeń endoprotezoplastyki 
i  rehabilitacji nie uległ istotnemu zmniejszeniu, przy czym ze względu na stan 
epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 liczba zabiegów 
endoprotezoplastyki zmniejszyła się o 30% w przypadku stawu biodrowego (z 220 
w 2019 r. do 154) oraz o 61% w przypadku stawu kolanowego (z 229 w 2019 r.  
do 89).  
Szpital wdrażał odpowiednie wewnętrzne procedury mające na celu ograniczenie 
ryzyka rozprzestrzeniania się zakażeń spowodowanych wirusem SARS-CoV-2  
oraz podejmował decyzje o zwiększaniu liczby wykonywanych zabiegów 
endoprotezoplastyki w okresach, w których nie obowiązywały ograniczenia 
epidemiczne.  

                                                      
3 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. 

4 Dalej „AOS”. 
5 Dalej „Oddział” lub „Oddział Ortopedii”. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe6 kontrolowanej działalności 
1. Dostępność do świadczeń endoprotezoplastyki 

stawu biodrowego lub stawu kolanowego 
1.1. W okresie objętym kontrolą liczba lekarzy udzielających świadczeń w  AOS 

w Poradni specjalistycznej ortopedii i traumatologii narządu ruchu Szpitala, 
w porównaniu do roku poprzedniego, kształtowała się na zmiennym 
poziomie. W 2018 r. porad udzielało dziewięciu lekarzy (spadek o 36%)7, 
w  2019 r. 21 lekarzy (wzrost o 133%)8, a w 2020 r. 19 lekarzy (spadek 
o  9%)9. 

Stan zatrudnienia w zakresie objętym kontrolą był zgodny z załącznikiem 
nr 2 „Harmonogram – zasoby” do umowy z dnia 21 listopada 2017 r.10, 
zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia - Śląskim Oddziałem 
Wojewódzkim w Katowicach11 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
w  systemie Podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
zdrowotnych12. 

(akta kontroli str.12, 13-26, 27-88, 89-133, 134-144, 171-175) 

W Oddziale Ortopedii liczba lekarzy w porównaniu do roku poprzedniego 
również kształtowała się na zmiennym poziomie. W 2018 r. zatrudnionych 
było 13 lekarzy13 (spadek o 32%), w 2019 r. zatrudnionych było 23 lekarzy14 
(wzrost o 77%) oraz w 2020 r. zatrudnionych było 22 lekarzy15 (spadek 
o  4%).  

Stan zatrudnienia w zakresie objętym kontrolą był zgodny z umową zawartą 
z NFZ16 i spełniał wymagania określone w załączniku nr 3 lp. 35 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego17.  

 (akta kontroli str.27-88, 89-133, 134-144, 145, 146-170, 171-175) 

W porównaniu do roku poprzedniego liczba pielęgniarek w Oddziale 
ortopedycznym ulegała stałemu zmniejszeniu. W 2018 r. zatrudnionych było 

                                                      
6 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. 
7 Pięciu lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii (1.93 etatu) i czterech lekarzy specjalistów 
w  dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (2,12 etatu). 
8 Pięciu lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (1,24 etatu), 11 lekarzy 
specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (1,69 etatu) i pięciu lekarzy w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (0,75 etatu). 
9 Czterech lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (0,84 etatu), dziesięciu 
lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (1,48 etatu) i pięciu lekarzy w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (0,46 etatu). 
10 Umowa nr 125/100468/02/1/2017. Dalej „Umowa z NFZ”. 
11 Dalej „NFZ”. 
12 Dalej „PSZ”. 
13 Pięciu lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (3,47 etatu), czterech lekarzy 
specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (3,29 etatu) i czterech lekarzy w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (cztery etaty). 
14 Pięciu lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (3,66 etatu), 11 lekarzy 
specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (9,21 etatu) i siedmiu lekarzy w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (siedem etatów). 
15 Czterech lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (2,86 etatu), 11 lekarzy 
specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (8,42 etatu) i siedmiu lekarzy w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu (6,84 etatu). 
16 Załącznik nr 2: Harmonogram – zasoby. 
17 Dz. U. z 2021 r. poz. 290, uprzednio: Dz. U. z 2017 r. poz. 2295, ze zm. Dalej „rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych LSZ”. 

OBSZAR 
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31 pielęgniarek18 (spadek o 3%), w 2019 r. zatrudnionych było  
27 pielęgniarek19 (spadek o 13%). a w 2020 r. zatrudnione były  
24 pielęgniarki20 (spadek o 11%).  

Stan zatrudnienia ww. pielęgniarek w zakresie objętym kontrolą był zgodny 
z umową zawartą z NFZ i spełniał wymagania określone w  załączniku nr 3 
lp. 35 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych LSZ. 

(akta kontroli str.12-26, 134-144, 145-170) 

Zarówno w Poradni, jak i na Oddziale ortopedycznym struktura wiekowa 
lekarzy kształtowała się na stabilnym poziomie. W podziale na 10-letnie 
przedziały wiekowe najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku od 35 do 
44 lat. Lekarze w wieku poniżej 35 lat oraz w wieku 65 lat i powyżej 
zatrudnieni byli w Poradni, ich udział procentowy w stosunku do ogólnej 
liczby lekarzy był w tych grupach taki sam i wnosił, od 0% w 2018 r. do 5% 
w 2020 r. Byli również zatrudniani w Oddziale a ich udział procentowy 
w  stosunku do ogólnej liczby lekarzy wnosił, odpowiednio, od 31% 
w  2018 r. do 36% w 2020 r. oraz od 0% w 2018 r. do 5% w 2020 r. 

W przypadku pielęgniarek najliczniejszą grupę stanowiły osoby w wieku od 
45 do 54 lat. Nie zatrudniano osób w wieku poniżej 35 lat oraz w wieku  
65 lat i  powyżej. 

(akta kontroli str.194) 

W 2017 r.21 spośród 20 lekarzy zatrudnionych w Oddziale Ortopedii, 
15 udzielało świadczeń w Poradni, w 2018 r. spośród 18 lekarzy Oddziału, 
dziewięciu udzielało świadczeń w Poradni, w 2019 r. spośród 23 lekarzy 
Oddziału, 21 udzielało świadczeń w Poradni i w 2020 r. spośród 21 lekarzy 
Oddziału, 20 udzielało świadczeń w Poradni. 

(akta kontroli str.134-135) 

W latach 2018 – 2020 świadczenia w zakresie endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego i stawu kolanowego wykonywało ogółem odpowiednio ośmiu 
lekarzy Oddziału Ortopedii (40% wszystkich lekarzy Oddziału), 15 lekarzy 
(60%) i 13 lekarzy (62%) zatrudnionych w  Oddziale22. 

(akta kontroli str.134-135, 176-179, 180-193) 

1.2. W ramach Zespołu Przyszpitalnych Przychodni Specjalistycznych, 
w  Poradni urazowo – ortopedycznej wydzielono sześć gabinetów.. 

(akta kontroli str.195-197) 

Szpital zapewniał w lokalizacji dostęp do badań rentgenografii23, do badań 
ultrasonografii24 i do badań rezonansu magnetycznego. Wyposażenie 
w  sprzęt i aparaturę w zakresie objętym kontrolą spełniało wymagania 
określone w załączniku nr 1 lp.  45 do rozporządzenia Ministerstwa 

                                                      
18 Pięć pielęgniarek specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, dwie pielęgniarki w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, 10 pielęgniarek po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 
pielęgniarstwa chirurgicznego, i 14 pielęgniarek pozostałych. Wszystkie ww. zatrudniono na pełny etat. 
19 Sześć pielęgniarek specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, dwie pielęgniarki w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pięć pielęgniarek po kursie kwalifikacyjnym w dziedzinie 
pielęgniarstwa chirurgicznego, i 14 pielęgniarek pozostałych. Wszystkie ww. zatrudniono na pełny etat. 
20 Osiem pielęgniarek specjalistek w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, pięć pielęgniarek po kursie 
kwalifikacyjnym w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego, i 11 pielęgniarek pozostałych. Wszystkie  
ww. zatrudniono na pełny etat. 
21 Dla wszystkich lat według stanu na dzień 31 grudnia. 
22 W latach 2017 – 2020: endoprotezoplastykę stawu biodrowego wykonywało odpowiednio 6, 6, 14 i 12 lekarzy, 
endoprotezoplastykę stawu kolanowego wykonywało 7, 7, 10 i 8 lekarzy, endoprotezoplastykę stawu biodrowego 
oraz endoprotezoplastykę stawu kolanowego wykonywało 5, 6, 10 i 8 lekarzy. 
23 Dalej „RTG”. 
24 Dalej „USG”. 
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Zdrowia25 z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej26. 

(akta kontroli str.198-209, 210-225) 

W 2017 r. Oddział Ortopedii dysponował 52 łóżkami, natomiast w latach 
2018-2020 liczba łóżek uległa zmniejszeniu o 18 łóżek (spadek o 35%) 
i  wynosił 34 łóżka.  Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że „(…) w 2017 r. 
procentowe obłożenie łóżek Oddziału Ortopedycznego wynosiło zaledwie 
32,5% (Oddział liczył wówczas 52 łóżka). W wyniku podjętych działań, 
skutkujących zmniejszeniem liczby łóżek w Oddziale: początkowo do 42 
łóżek (stan od 15.05.2018 do 08.11.2018) i ostatecznie do 34 łóżek (stan od 
09.11.2018), procentowe obłożenie łóżek wynosiło: w roku 2018 - 49,2%, 
w  roku 2019 – 59,4% (pełny rok, w którym Oddział pracował na 34 
łóżkach). Dyrektor dodał, że brak decyzji o zmniejszeniu łóżek skutkowałby 
utrzymywaniem nadmiarowych, kosztochłonnych zasobów”. 

W sprawie obowiązku wydzielenia, co najmniej 2 sal chorych dla potrzeb 
ortopedii spośród sal urazowo-ortopedycznych, jako warunku udzielania 
świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego 
określonego w załączniku nr 4 (lp. 32) do rozporządzenia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych LSZ, Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że dla tych 
pacjentów w Oddziale zapewniono cztery łóżka zlokalizowane w dwóch 
salach.  

(akta kontroli str.226, 1120-1126, 1836, 1838) 

Oddział dysponował trzema aparatami RTG przyłóżkowymi27 i w tym 
zakresie spełniał wymagania określone w załączniku nr 3 lp. 35 do 
rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych LSZ. 

 (akta kontroli str.306) 

W ramach Centralnego Traktu Operacyjnego Szpitala, Oddział Ortopedii 
dysponował dwiema salami operacyjnymi, każda sala była wyposażona 
w stół operacyjny28. 

 (akta kontroli str. 76, 307-311) 

Sale operacyjne były wyposażone w układ nawiewno-wywiewny 
z  klimatyzacją zapewniającą parametry jakości powietrza wymagane § 38 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i  urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą29. 

Ww. sale operacyjne nie były remontowane od chwili uruchomienia Szpitala 
(1988 r.) a były poddane jedynie naprawom bieżącym. 

 (akta kontroli str. 307-312a, 313-318,509) 

1.3. Umowa z NFZ zawierała jeden wspólny zakres dla świadczeń 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego. 

Zakres zakontraktowanych świadczeń AOS ortopedia i traumatologia 
narządu ruchu w 2018 r. wynosił 1 300 486 punktów rozliczeniowych30, 

                                                      
25 Dalej „MZ” 
26  Dz. U. z 2016 r. poz. 357, ze zm. 
27 Aparat GE TMX+ (rok prod. 2005), aparat Siemens Mobilett XP ECO (rok prod. 2005) i aparat Siemens 
Mobilett XP Hybrid (rok prod. 2019). 
28 Sala operacyjna nr 7 i nr 8 w budynku B Szpitala. Stoły operacyjne w systemie MAQUET. 
29  Dz. U. poz. 595, ze zm. Rozporządzenie weszło w życie 1 kwietnia 2019 r. Poprzednio był to § 37 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny 
odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739). 
30 Dalej „punktów”. 
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w  2019 r. wynosił 1 309 785 punktów i w 2020 r. wynosił 1 390 265 
punktów. Natomiast zakres świadczeń dla endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego lub stawu kolanowego w 2017 r. wynosił 2 509 372 punktów, 
w  2018 r. wynosił 7 515 926 punktów (wzrost o 200% w porównaniu do 
roku poprzedniego31), w 2019 r. wynosił 7 247 135 punktów (spadek o 4%) 
i  w 2020 r. wynosił 5 398 087 punktów (spadek o 25%). 

Zakres wykonanych świadczeń AOS ortopedia i traumatologia narządu 
ruchu wyniósł 383 141 punktów w 2017 r., 1 244 693 punktów w 2018 r. 
(wzrost o 225% w porównaniu do roku poprzedniego), 1 420 556 punktów 
w  2019 r. (wzrost o 14%), a 2020 r. 1 060 352 punktów (spadek o 25%). 
Natomiast zakres wykonanych świadczeń endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego lub stawu kolanowego wyniósł 2 509 005 punktów w 2017 r., 
7 515 925 punktów w 2018 r. (wzrost o 200% w porównaniu do roku 
poprzedniego), 7 247 134 punktów w 2019 r. (spadek o 4%), a 2020 r. 
4 030 829 punktów (spadek o 44%). 

Zakres wykonanych świadczeń endoprotezoplastyki w latach 2018-2019 był 
tożsamy z zakresem zakontraktowanych świadczeń, a w 2020 r. wyniósł 
4030 829 punktów, tj. 75% zakontraktowanych świadczeń. 

(akta kontroli str. 319, 320-327, 329-372) 

W latach 2018-2019 wzrastała wartość wykonanych świadczeń AOS 
z  zakresu ortopedia i traumatologia narządu ruchu w porównaniu do roku 
poprzedniego. W 2018 r. wynosiła 1 232 tys. zł (wzrost o 14%), a w 2019 r. 
1 420 tys. zł (wzrost o 15%). W 2020 r. nastąpił spadek o 24%, a wartość 
wykonanych świadczeń wynosiła 1 075 tys. zł. 

W 2018 r. wzrastała wartość zakontraktowanych i wykonanych świadczeń 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego 
w  porównaniu do roku poprzedniego odpowiednio o 9% i 10%. W latach 
2019-2020 zmniejszała się wartość zarówno zakontraktowanych, jak 
i  wykonanych świadczeń w porównaniu do roku poprzedniego. W 2019 r. 
zakontraktowano i wykonano świadczenia na kwotę 7 247 tys. zł (spadek 
o  4%), a w 2020 r. wartość zakontraktowanych świadczeń wynosiła  
5 398 tys. zł (spadek o 25%), a wykonanych 4 025 tys. zł (spadek o 44%). 

W latach 2018-2019 wykonano 100% zakontraktowanych świadczeń 
endoprotezoplastyki, a w 2020 r. 75%. 

(akta kontroli str. 319-327, 328, 329-372) 

W 2020 r. wykonano świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
lub stawu kolanowego o wartości 4 031 tys. zł, co stanowiło 75% 
zakontraktowanych ww. świadczeń.. 

(akta kontroli str.510-528, 529, 1120-1126, 1130-1134) 

W wyniku renegocjacji umowy z NFZ Szpital pozyskał w 2017 r.32 
dodatkowe środki finansowe na wykonywanie świadczeń dla ortopedii 
i  traumatologii narządu ruchu dla hospitalizacji w zakresie zabiegów 
endoprotezoplastyki (H 01, H 02, H 09 do H 19) w wysokości 239 tys. zł 

                                                      
31 W związku z wejściem w życie od 1 października 2017 r. systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia 
(dalej „PSZ”) świadczeń zdrowotnych zmianie uległa cena jednostkowa punktu rozliczeniowego w umowach 
z  NFZ. Do dnia 30 września 2017 r. w umowie na leczenie szpitalne obowiązywała cena jednostkowa 52,00 zł 
za punkt a w Poradni Urazowo – Ortopedycznej obowiązywała cena 8,90 zł za punkt. Od dnia 1 października 
2017 r. cena jednostki rozliczeniowej w umowie, w systemie PSZ - ryczałt wynosiła 1,00 zł. 
32 Aneks do umowy nr 4/03/1/2017 z dnia 28 lutego 2017 r., aneks do umowy nr 11/03/1/2017 z dnia 15 maja 
2017 r., aneks do umowy nr 20/03/1/2017 z dnia 30 sierpnia 2017 r. (zwiększenie o 2%), aneks do umowy 
nr 21/03/1/2017 z dnia 8 września 2017 r., ugoda z dnia 29 listopada 2017 r. za okres od stycznia do września 
2017 r., ugoda z dnia 4 lutego 2019 r. za okres od stycznia do września 2017 r. 
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oraz w latach 2017-2020 dla ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla 
hospitalizacji – endoprotezoplastyki stawu biodrowego i stawu kolanowego 
odpowiednio 1 105 tys. 33, 2 168 tys. zł34, 1 214 tys. zł35 i 793 tys. zł36. 

Szpital nie otrzymywał środków finansowych w zakresie finansowania 
świadczeń objętych tematyką niniejszej kontroli z innych źródeł niż NFZ. 

 (akta kontroli str. 510-528, 529, 1009-1042, 1120-1126) 

Umowa z NFZ na udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w systemie 
podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej 
w  zakresie m.in. zagadnień objętych kontrolą, została zawarta na okres  
od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 czerwca 2021 r. 

(akta kontroli str.171) 

W sprawie działań podjętych przez Szpital w związku z epidemią COVID-19 
w celu wykonania planu na 2020 r. Dyrektor Szpitala wyjaśnił, 
że „(…) z  powodu rozprzestrzeniania się epidemii, Szpital realizował 
polecenia wydane przez MZ oraz NFZ dotyczące udzielania świadczeń 
zdrowotnych oraz na bieżąco podejmował działania mające na celu 
udzielanie świadczeń z zachowaniem obostrzeń sanitarno-
epidemiologicznych. Wprowadzono i  wdrożono szereg procedur 
wewnętrznych określających sposób postępowania w przypadku 
podejrzenia u pacjenta zakażenia wirusem SARS-CoV-237 (…) W tym 
czasie Szpital nie wstrzymał udzielania świadczeń, zarówno w poradni 
urazowo-ortopedycznej, jak również w  oddziale urazowo-ortopedycznym. 
Przychodnia przyszpitalna w okresie największych obostrzeń 
epidemiologicznych realizowała świadczenia ambulatoryjne przede 
wszystkim w oparciu o konsultacje telefoniczne (teleporady), zapewniając 
jednocześnie wykonywanie wizyt ambulatoryjnych w przypadkach pilnych 
oraz wymagających bezpośredniej oceny stanu klinicznego przez lekarza. 
W przypadku hospitalizacji planowej nastąpiło ograniczenie liczby 
wykonywanych zabiegów, w tym zabiegów endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego lub kolanowego. Nie były wstrzymane przyjęcia nagłe”. 

(akta kontroli str.1135-1139, 1140-1518) 

                                                      
33 Aneks do umowy nr 2/03/1/2017 z dnia 7 listopada 2017 r., ugoda z dnia 1 lutego 2019 r. za okres od 
października do grudnia 2017 r. 
34 Aneks do umowy nr 5/03/8/2018 z dnia 22 maja 2018 r., aneks do umowy nr 12/03/08/2018 z dnia 3 sierpnia 
2018 r., aneks do umowy nr 12/03/08/2018 z dnia 13 sierpnia 2018 r. 
35 Aneks do umowy nr 5/03/8/2019 z dnia 29 marca 2019 r., aneks do umowy nr 15/03/08/2019 z dnia 
14  sierpnia 2019 r., aneks do umowy nr 19/03/08/2019 z dnia 26 września 2019 r. 
36 Aneks do umowy nr 30/03/8/2020 z dnia 17 stycznia 2019 r., aneks do umowy nr KR/03/08/2019 z dnia 
14  lutego 2020 r., aneks do umowy nr 22 z dnia 28 października 2020 r. 
37 Zarządzenia Dyrektora Szpitala nr 55/2020 z dnia 15.02.2020 r., nr 76A/2020 z dnia 13.03.2020 r., nr 77/2020 
z dnia 16.03.2020 r., nr 115/2020 z dnia 09.04.2020 r., nr 131A/2020 z dnia 23.04.2020 r., nr 139/2020 z dnia 
29.04.2020 r., nr 151/2020 z dnia 14.05.2020 r., nr 152/2020 z dnia 15.05.2020 r., nr 218/2020 z dnia 
19.06.2020 r., nr 253A/2020 z dnia 10.07.2020 r., nr 275/2020 z dnia 29.07.2020 r., nr 348/2020 z dnia 
08.10.2020 r., nr 349/2020 z dnia 08.10.2020 r., nr 353/2020 z dnia 09.10.2020 r. Procedurę higieniczną nr PH 
29/20202 wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr 146/2020 z dnia 11.05.2020 r., procedurę 
epidemiologiczną nr PE 28/20202 wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora Szpitala nr 387/2020 z dnia 
20.11.2020 r., procedurę epidemiologiczną nr PE 27/2020 wprowadzoną zarządzeniem Dyrektora Szpitala 
nr 350/2020 z dnia 09.10.2020 r., procedurę epidemiologiczną nr PE 23/2020 wprowadzoną zarządzeniem 
Dyrektora Szpitala nr 439/2020 z dnia 23.12.2020 r., procedurę epidemiologiczną nr PE 26/20202 z dnia 
09.04.2020 r., procedura epidemiologiczną nr PE/25/2020 z 16.03.2020 r., procedurę epidemiologiczną nr PE 
24/20202 z dnia 01.04.2020 r., pismo Lekarza Naczelnego z dnia 20.08.2020 r. sygn. WSS5/LN/2463/2020, 
zalecenia centrali NFZ z 14.10.2020 r. wydane kierownikom oddziałów szpitala przez Zastępcę Dyrektora  
ds. Lecznictwa WSS5 w Sosnowcu. 
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1.4. W rejestrze skarg Szpitala odnotowano jedną skargę z 18 stycznia 2019 r., 
w której skarżący wskazał na „rośnięcie kolejki” poprzez przyjmowanie 
w  Poradni przez lekarza dodatkowych pacjentów z „SOR i z Sądu” i tym 
samym wydłużenie czasu oczekiwania na wizytę oraz skrócenie czasu 
poświęcanego pacjentom w czasie wizyty. Szpital uznał skargę za zasadną 
i przekazał sprawę do działu zajmującego się systemem kolejkowym oraz 
wyjaśnił, że pacjenci przyjmowani z SOR i z Sądu to chorzy przyjmowani 
w  trybie pilnym nieujęci w kolejce oczekujących. Skarżącemu, który 
zrezygnował z wizyty, wyznaczono nowy termin następnej wizyty. 

(akta kontroli str.394-399) 

W latach 2018-2020, na koniec każdego roku, na świadczenia AOS 
w zakresie ortopedia i traumatologia narządu ruchu oczekiwało 
(w  porównaniu do roku poprzedniego): 
― przypadki pilne: nie odnotowano pacjentów w latach 2018 – 2019 
a  w  2020 r. odnotowano 13 pacjentów., 
― przypadki stabilne: 70 pacjentów w 2018 r. (wzrost o 169%), 218 
pacjentów w 2019 r. (wzrost o 211%) oraz 69 pacjentów w 2020 r (spadek 
o  68%). 

(akta kontroli str.373, 374-389) 

W poszczególnych latach na świadczenia endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego oczekiwało: 
― przypadki pilne: 39 pacjentów w 2018 r. (wzrost o 15%), 107 pacjentów 
w 2019 r. (wzrost o 174%) oraz 148 pacjentów w 2020 r. (wzrost o 38%), 
― przypadki stabilne: 148 pacjentów w 2018 r. (spadek o 66%), 
157 pacjentów w 2019 r. (wzrost o 6%) oraz 211 pacjentów w 2020 r. 
(wzrost o  34%). 
Na świadczenia endoprotezoplastyki stawu kolanowego oczekiwało: 
― przypadki pilne: 43 pacjentów w 2018 r. (spadek o 6%), 160 pacjentów 
w 2019 r. (wzrost o 272%) oraz 231 pacjentów w 2020 r. (wzrost o 44%), 
― przypadki stabilne: 305 pacjentów w 2018 r. (spadek o 62%), 
311 pacjentów w 2019 r. (wzrost o 2%) oraz 420 pacjentów w 2020 r. 
(wzrost o  35%). 
W sprawie wzrostu liczby oczekujących pacjentów Dyrektor Szpitala 
wyjaśnił, że „(…) wzrost liczby pacjentów oczekujących na świadczenia 
AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu, świadczenia 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i stawu kolanowego w roku 2019 jest 
wynikiem nowo zatrudnionej od 1 maja 2019 r. wysokospecjalistycznej 
kadry medycznej, która „przyciągnęła” za sobą liczną grupę pacjentów. 
Tym samym w rehabilitacji ambulatoryjnej i stacjonarnej, które odpowiadają 
za usprawnienie pacjentów po zabiegach operacyjnych liczba pacjentów 
analogicznie wzrosła. Na uwagę zasługuje tu również fakt, że wzrost liczby 
pacjentów ortopedycznych dotyczy wielu innych typów zabiegów, 
w  szczególności zabiegów rewizji po endoprotezoplastyce, które są 
świadczeniami trudnymi i wcześniej były wykonywane stosunkowo rzadko. 

(akta kontroli str.373, 374-389, 1611-1612) 

W latach 2018-2020 na ustalony termin zabiegu endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego (tylko przypadki pilne nie odnotowano przypadków stabilnych) 
nie zgłosiło się łącznie trzech pacjentów, z tego dwóch w 2018 r. i jeden 
w  2019 r. W 2020 r. nie było takich przypadków. Z zabiegu zrezygnowało 
(przypadki pilne i stabilne) łącznie 58 pacjentów, z tego 12 pacjentów 
w  2018 r., 28 pacjentów w 2019 r. i 18 pacjentów w 2020 r. 
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W przypadku endoprotezoplastyki stawu kolanowego (tylko przypadki pilne, 
nie odnotowano przypadków stabilnych) nie zgłosiło się łącznie pięciu 
pacjentów, z tego czterech 2018 r. i jeden w 2019 r. W 2020 r. nie było 
takich przypadków. Z zabiegu zrezygnowało (przypadki pilne i stabilne) 
łącznie73 pacjentów, z tego 17 w 2018 r., 45 w 2019 r. i 11 w 2020 r. 
W sprawie przyczyn niezgłoszenia się lub rezygnacji ze świadczeń Dyrektor 
Szpitala wyjaśnił, że nie prowadzi w tym zakresie dodatkowej statystyki. 

(akta kontroli str.400, 401-449, 1612) 
W sprawie niezwłocznego informowania szpitala przez NFZ o niemożności 
stawienia się pacjenta w określonym terminie lub o rezygnacji ze 
świadczenia Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że NFZ „(…) nie informuje 
o  niemożności stawienia się pacjenta w określonym terminie na 
świadczenie lub o jego rezygnacji ze świadczenia. Powiadomienia NFZ 
w  tym zakresie ograniczają się do zgonów pacjentów oczekujących 
w  kolejce oraz informacji o wyborze przez pacjentów innych środków  
do realizacji danego zabiegu (pacjent wpisany u kilku świadczeniodawców 
na to samo świadczenie musi się zdeklarować, u którego świadczeniodawcy 
chce je ostatecznie wykonać, a tym samym pozostali świadczeniodawcy są 
informowani przez NFZ o konieczności wykreślenia pacjenta z kolejki 
oczekujących)”. 

(akta kontroli str.1611-1612) 

W przypadku skreślenia świadczeniobiorcy z listy oczekujących w wyniku 
rezygnacji z udzielenia świadczenia lub niezgłoszenia się na ustalony termin 
udzielenia świadczenia, Szpital zwracał świadczeniobiorcy oryginał 
skierowania, lub umożliwiał ponowne użycie skierowania, przez 
odpowiednią zmianę jego statusu w systemie teleinformatycznym. 
Na wniosek świadczeniobiorcy wraz ze skierowaniem wydawana była 
pisemna informacja zawierająca m.in. datę wpisania świadczeniobiorcy na 
listę oczekujących oraz datę planowanego świadczenia. W miejsce 
zwolnione, Szpital informował o możliwości zmiany terminu następnego 
pacjenta z listy oczekujących, 

 (akta kontroli str.701-717, 718-737) 

Czas oczekiwania (średnia, mediana i kwartyl trzeci w dniach) na 
świadczenia AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu wyniosły 
odpowiednio:  
― w 2018 r.: 26, 17 i 34 dla przypadków pilnych oraz 118, 144 i 206 dla 
przypadków stabilnych, 
― w 2019 r.: 22, 14 i 28 dla przypadków pilnych oraz 166, 149 i 310 dla 
przypadków stabilnych, 
― w 2020 r.: 34, 8 i 18 dla przypadków pilnych oraz 92, 63 i 140 dla 
przypadków stabilnych. 
Średni czas oczekiwania na świadczenia (w stosunku do roku 
poprzedniego) dla przypadków pilnych w 2019 r. zmniejszył się o 15% 
i  wzrósł o 55% w 2020 r. Dla przypadków stabilnych zmniejszył się o 36% 
w  2018 r., wzrósł o 40% w 2019 r. i  zmniejszył się o 44% w 2020 r. 
Mediana czasu oczekiwania na świadczenia (w stosunku do roku 
poprzedniego) dla przypadków pilnych w 2019 r. zmniejszyła się o 18%, 
a  w  2020 r. zmniejszyła się o 43%. Dla przypadków stabilnych zmniejszyła 
się o 26% w 2018 r., wzrosła o 4% w 2019 r. i  zmniejszyła się o 58% 
w  2020 r. 
Czas oczekiwania (średnia, mediana i kwartyl trzeci w dniach) na 
świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego wyniósł odpowiednio: 
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― w 2018 r.: 91, 80 i 116 dla przypadków pilnych oraz 312, 304 i 439 dla 
przypadków stabilnych, 
― w 2019 r.: 195, 159 i 322 dla przypadków pilnych oraz 382, 435 i 551 
dla przypadków stabilnych, 
― w 2020 r.: 434, 344 i 696 dla przypadków pilnych oraz 791, 854 i 1 124 
dla przypadków stabilnych. 
Średni czas oczekiwania na świadczenia (w stosunku do roku 
poprzedniego) dla przypadków pilnych zmniejszył się o 20% w 2018 r., 
wzrósł o 114% w 2019 r., a następnie wzrósł o 122% w 2020 r. Dla 
przypadków stabilnych zmniejszył się o 49% w 2018 r., wzrósł o 23% 
w  2019 r. i wzrósł o 107% w 2020 r. 
Mediana czasu oczekiwania na świadczenia (w stosunku do roku 
poprzedniego) dla przypadków pilnych zmniejszyła się o 23% w 2018 r., 
wzrosła o 98% w 2019 r. i wzrosła o 116% w 2020 r. Dla przypadków 
stabilnych zmniejszyła się o 60% w 2018 r., wzrosła o 43% w 2019 r. 
i  wzrosła o 96% w 2020 r. 
Czas oczekiwania (średnia, mediana i kwartyl trzeci w dniach) na 
świadczenia endoprotezoplastyki stawu kolanowego wyniósł odpowiednio: 
― w 2018 r.: 88, 75 i 117 dla przypadków pilnych oraz 313, 333 i 431 dla 
przypadków stabilnych, 
― w 2019 r.: 211, 175 i 297 dla przypadków pilnych oraz 464, 443 i 706 
dla przypadków stabilnych, 
― w 2020 r.: 477, 457 i 651 dla przypadków pilnych oraz 888, 956 i 1 101 
dla przypadków stabilnych. 
Średni czas oczekiwania na świadczenia (w stosunku do roku 
poprzedniego) dla przypadków pilnych zmniejszył się o 34% w 2018 r., 
wzrósł o 140% w 2019 r. i wzrósł o 126% w 2020 r. Dla przypadków 
stabilnych zmniejszył się o 49% w 2018 r., następnie wzrósł o 49% 
w  2019 r., a w 2020 r. wzrósł o 91%. 
Mediana czasu oczekiwania na świadczenia (w stosunku do roku 
poprzedniego) dla przypadków pilnych zmniejszyła się o 32% w 2018 r., 
wzrosła o 133% w 2019 r. i wzrosła o 161% w 2020 r. Dla przypadków 
stabilnych zmniejszyła się o 59% w 2018 r., następnie wzrosła o 33% 
w  2019 r., a w 2020 r. wzrosła o 116%. 

(akta kontroli str.449, 450-509) 
W trakcie kontroli NIK szczegółową analizą objęto dokumentację medyczną 
45 pacjentów38, którzy zostali zakwalifikowani do zabiegu i wpisani  
do kategorii medycznej „przypadek stabilny”. Stwierdzono, że w 30 
przypadkach (67% badanej próby) pacjenci odbyli pierwszą wizytę 
kwalifikacyjną w dniu zarejestrowania skierowania na zabieg 
endoprotezoplastyki, natomiast w pozostałych 15 przypadkach czas 
oczekiwania wynosił od pięciu do 1 583 dni. Stwierdzono również, że: 
― druga wizyta kwalifikacyjna odbywała się od 14 do 2 161 dni przed 
przyjęciem na oddział ortopedyczny. W 12 przypadkach (27%) termin ten 
wyniósł poniżej dwóch miesięcy, a w 33 przypadkach (73%) ponad dwa 
miesiące, 

                                                      
38 Losowo wybrana próba (dobór losowy z interwałem) pacjentów po 10 osób z każdego roku objętego 
badaniem, u których wykonano pierwotną całkowitą endoprotezoplastykę stawu biodrowego i po 5 osób 
z  każdego roku objętego badaniem, u których wykonano pierwotną całkowitą endoprotezoplastykę stawu 
kolanowego. Zbadano czas oczekiwania (w dniach) na poszczególne etapy leczenia, tj. od daty zarejestrowania 
skierowania na endoprotezoplastykę do czasu wypisu ze szpitala po zakończonym zabiegu, dalej „próba 45 
pacjentów”. 
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― czas oczekiwania na przyjęcie na oddział od zarejestrowania 
skierowania na zabieg wyniósł od 33 dni do 2 175 dni. W 37 przypadkach 
(82%) termin ten wyniósł ponad 6 miesięcy (w tym w 14 przypadkach ponad 
1 000 dni), 
― czas hospitalizacji wyniósł od czterech do ośmiu dni w latach 2018-
2019 i od czterech do 60 dni w 2020 r. 

(akta kontroli str.1839-1863) 

Przedłożona do kontroli dokumentacja powołanego przez Dyrektora Szpitala 
zarządzeniami z dnia 4 października 2017 r. i z dnia 4 kwietnia 2018 r.,39 
Zespołu oceny przyjęć Szpitala za lata 2018-2019 dla świadczeń z zakresu 
objętego kontrolą nie w pełni zawierała oceny list oczekujących na te 
świadczenia, wymaganych art. 21 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (art. 21 ustawy został uchylony z dniem 1 września 2020 r.). 
Za okres do końca 2020 roku Szpital nie przedstawił w tym zakresie żadnej 
dokumentacji, co szczegółowo opisano w sekcji nieprawidłowości. 

(akta kontroli str.738-838, 1055-1119, 1615-1616) 

W sprawie wpływu epidemii COVID-19 na czas oczekiwania na świadczenia 
AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu, endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego i stawu kolanowego oraz działań podejmowanych przez Szpital 
w celu ograniczenia czasu oczekiwania na te świadczenia w trakcie 
trwającej epidemii Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że „Sytuacja epidemiologiczna 
związana z SARS-CoV-2 wydłużyła czas oczekiwania pacjentów na 
świadczenia AOS ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego. Dostosowanie się 
przez szpital do poleceń MZ oraz Centrali NFZ, w zakresie okresowego 
wstrzymania udzielania świadczeń planowych spowodowało zaburzenie 
ustalonego wcześniej systemu kolejkowego (…), co w konsekwencji 
spowodowało wydłużenie czasu oczekiwania do ww. zabiegów 
operacyjnych oraz do poradni specjalistycznej. 
Pomimo trudnej sytuacji epidemiologicznej i licznych ograniczeń, w celu 
ograniczenia czasu oczekiwania na termin przyjęcia, Szpital nie wstrzymał 
udzielania świadczeń w poradni oraz oddziale urazowo-ortopedycznym. 
W  Poradni realizowano konsultacje lekarskie w formie teleporad, natomiast 
w przypadkach wymagających bezpośredniej obecności pacjenta, 
umożliwiono realizację wizyt w poradni. Podobnie w oddziale, gdzie również 
nie zaprzestano wykonywania tych zabiegów operacyjnych (na bieżąco 
wykonywano zabiegi endoprotezoplastyki stawów ze wskazań nagłych)”. 

 (akta kontroli str. 1135-1139, 1140-1518) 

Oględziny40 informacji zawartych na stronie internetowej NFZ41 i  w systemie 
informatycznym Szpitala „KOLCE”42 w zakresie czasu oczekiwania na 

                                                      
39 Zarządzenia nr 259/2017 i nr 109/2018. 
40 Oględziny przeprowadzono dwukrotnie w dniach 10 lutego 2021 (informacje na stronie NFZ według stanu na 
dzień 5 lutego 2021 r.) i 5 marca 2021 r. (informacje na stronie NFZ według stanu na dzień 4 marca 2021 r.) 
41 Wersja: 2021.01.14.1. 
42 https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/. Na stronie tej zamieszczono informację o treści „W związku 
z  zawieszeniem obowiązków sprawozdawczych świadczeniodawców, którzy otrzymali polecenie albo, na 
których został nałożony obowiązek udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresach określonych w tym 
poleceniu albo obowiązku, pacjentom z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem COVID-19 - dane 
dotyczące pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia oraz o liczbie oczekujących i średnim czasie 
oczekiwania u tych świadczeniodawców mogą być nieaktualne. Podstawa prawna: art. 20 pkt 4 ustawy z dnia  
28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 
związanym z  wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2112) dotyczący dodanego art. 7ab ustawy z dnia 2 marca 
2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem  
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świadczenia AOS ortopedia i traumatologia narządu ruchu, 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i stawu kolanowego dla przypadków 
stabilnych w Poradni wykazały, że różnica w wykazanych terminach 
wynosiła trzy dni, i tak pierwszy wolny termin według NFZ to był dzień 
8  lipca 2021 r., a według Szpitala 5 lipca 2021 r. Powtórne porównanie po 
upływie 23 dni również wykazało różnice trzech dni, tj. pierwszy wolny 
termin według NFZ to był dzień 30 lipca 2021 r., a według Szpitala 
2  sierpnia 2021 r. 

(akta kontroli str.1519-1550, 1551-1562) 

Analiza wybranych list oczekujących do Poradni43, na zabieg 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i stawu kolanowego wykazała, że 
wszyscy pacjenci przyjęci do Poradni lub do Oddziału Ortopedii byli ujęci na 
liście oczekujących44 na udzielenie świadczeń w tym zakresie45. 

(akta kontroli str.1788-1827) 

1.5. Procedura kwalifikacyjna do zabiegu endoprotezoplastyki, jak wyjaśnił 
Dyrektor Szpitala, przebiegała w sposób następujący „(…) o  sposobie 
kwalifikacji pacjenta na zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub 
kolanowego decyduje przede wszystkim status skierowania wystawionego 
przez lekarza kierującego (pilny, stabilny). Zgodnie z  systemem 
kolejkowym pacjenci stabilni zapisywani są według kolejności zgłoszenia, 
natomiast w przypadku pacjentów pilnych, leczonych w  tutejszej poradni 
ambulatoryjnej kwalifikacja następuje na etapie wydawanego skierowania, 
a  kwalifikacja leczonych poza ośrodkiem następuje po ocenie stanu 
zdrowia pacjenta przez lekarza tutejszego Oddziału chirurgii urazowo-
ortopedycznej. Dodatkowo każdy pacjent podczas oczekiwania na zabieg 
podlega obligatoryjnym kontrolom stanu zdrowia, na podstawie których 
dokonywana jest weryfikacja zasadności dotychczasowej kwalifikacji. 
Weryfikacje takie odbywają się w  warunkach ambulatoryjnych i ich celem 
jest ustalenie, czy aktualny stan zdrowia pacjenta uzasadnia jego status 
w  kolejce oczekujących lub czy np. należy zmienić kwalifikację ze stabilnej 
na pilną i przyspieszyć termin planowanego świadczenia. 

(akta kontroli str.1617-1620, 1839-1864) 

Wszyscy pacjenci z wylosowanej próby 45 pacjentów mieli ustalone plany 
leczenia. 

(akta kontroli str.1617-1620, 1839-1864) 

W sprawie informowania pacjenta o konieczności wykonania konsultacji 
z  innymi lekarzami specjalistami Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że „(…) 
konieczność uzyskania dodatkowych konsultacji specjalistycznych wynika 
ze stanu zdrowia pacjenta i zgłoszonych przez niego chorób 
współistniejących, leczonych w ramach innych poradni specjalistycznych. 

                                                                                                                                       
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842). Art. 7ab – 
dodany z dniem 29 listopada 2020 r. 
43 Wybrano po dwie listy oczekujących do Poradni z każdego roku objętego badaniem, tj. z 1 czerwca i 1 grudnia 
2018 r. (początek miesiąca), 15 kwietnia i 15 października 2019 r. (środek miesiąca), 31 stycznia i 31 września 
2020 r. (koniec miesiąca). 
44 Od 1 lipca 2019 r. załącznik nr 9 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie 
zakresu niezbędnych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu 
rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze 
środków publicznych (Dz. U. poz. 1207, ze zm.). Poprzednio załącznik nr 12 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, 
szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do 
finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 192, ze zm.). 
45 Lista oczekujących prowadzona w czasie rzeczywistym w aplikacji udostępnionej przez Prezesa Funduszu 
(AP-KOLCE – wersja: 2021.02.25.1). 
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Pacjent objęty dodatkowym leczeniem specjalistycznym otrzymuje przed 
zabiegiem informację o jego planowanym terminie, która stanowi  
podstawę przy ubieganiu się pacjenta o dodatkową konsultację 
rekomendującą wykonanie zabiegu. Najczęściej pacjenci korzystają  
z następujących konsultacji specjalistycznych: kardiologicznej, 
pulmonologicznej, nefrologicznej, w zakresie chirurgii naczyń, 
endokrynologicznej, alergologicznej i diabetologicznej. Konsultacjami 
obligatoryjnymi, na które pacjenci są kierowani niezależnie od zgłaszanego 
stanu zdrowia, są konsultacja stomatologiczna i ginekologiczna  
(w przypadku kobiet), do których skierowanie nie jest wymagane. Czas 
oczekiwania do tych poradni specjalistycznych jest bardzo zróżnicowany,  
a termin wizyty jest uzależniony od tego, czy pacjent był już wcześniej 
objęty opieką specjalistyczną danej poradni. Oczekiwanie do poradni 
specjalistycznych, w których pacjent jest objęty stałym leczeniem, nie jest 
związane z systemem kolejkowym, a  zatem ustalenie terminu konsultacji 
jest możliwe w każdym czasie, po zgłoszeniu wizyty i przy uwzględnieniu 
informacji o planowanym zabiegu. Statystyki dotyczące czasu oczekiwania 
w poszczególnych poradniach specjalistycznych szczegółowo prezentuje 
NFZ na swojej stronie internetowej. Do konsultacji obligatoryjnych zaliczana 
jest również konsultacja anestezjologiczna, która wykonywana jest 
u pacjenta tuż przed zabiegiem na oddziale szpitalnym”. Ponadto Dyrektor 
wyjaśnił, że jeżeli u  pacjenta hospitalizowanego po przeprowadzonej 
diagnostyce wstępnej pojawia się potrzeba dodatkowych konsultacji 
(np. wykluczenie chorób współistniejących), ich realizacja pozostaje w gestii 
Szpitala, który jest gwarantem wykonania zabiegu i je zapewnia”. 

(akta kontroli str.1617-1620, 1830-1834) 

Pacjenci z wylosowanej próby 45 pacjentów otrzymywali skierowania  
do specjalistów od lekarzy kwalifikujących ich do zabiegu. 

(akta kontroli str. 1617-1620, 1839-1864) 

Badanie próby 45 pacjentów wykazało, że czas oczekiwania na drugą 
wizytę kwalifikacyjną wynosił w przypadku endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego od 22 do 1 954 dni, a w przypadku stawu kolanowego od 7 do 
1 365 dni. W  przypadku 13 pacjentów (w tym pacjentów najdłużej 
oczekujących) w  związku z otrzymaniem dodatkowych środków 
finansowych Szpital wezwał ich na konsylium lekarskie w celu 
przyspieszenia terminu operacji. 

(akta kontroli str. 1617-1620, 1839-1864) 

W dokumentacji próby 45 pacjentów nie stwierdzono zapisów, żeby 
podczas wizyty kwalifikacyjnej przeprowadzano konsultacje i kwalifikacje 
dokonywane przez lekarza anestezjologa. Dyrektor Szpitala wyjaśnił w tej 
sprawie, że „(…) skuteczna konsultacja anestezjologiczna powinna być 
wykonywana nie później niż 7 dni przed zabiegiem operacyjnym, a także tuż 
przed jego realizacją. Wykonywanie, zatem konsultacji anestezjologicznej 
na etapie wizyty kwalifikacyjnej nie ma uzasadnienia medycznego. 
(…) w  celu uniknięcia ewentualnych dyskwalifikacji pacjentów z zabiegu, 
konsultacje anestezjologiczne będą w przyszłości wykonywane również 
przed zabiegiem w warunkach ambulatoryjnych (obecnie Szpital jest 
w  ostatniej  fazie wdrażania przedmiotowych zmian). Podkreślenia wymaga  
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również fakt, że dyskwalifikacja pacjenta dokonana przez lekarza 
anestezjologa skutkuje wydaniem mu skierowania do poradni 
specjalistycznej, zgodnej ze wskazaniami tego lekarza konsultującego”. 

(akta kontroli str. 1617-1620, 1839-1864) 

1.6. W latach 2018-2019 liczba wykonanych zabiegów endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego zmniejszyła się w porównaniu do roku 
poprzedniego  odpowiednio o  13% i 3%. W przypadku endoprotezoplastyki 
stawu kolanowego liczba wykonanych zabiegów w 2018 r. wzrosła o 37% 
w  porównaniu do 2017 r., a  w 2019 r. zmniejszyła się o 10% w porównaniu 
do 2018 r. W 2020 r. nastąpił spadek wykonanych zabiegów o 30% 
w  przypadku endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz o 61% 
w  przypadku stawu kolanowego. 

(akta kontroli str.529) 

Wydajność chirurgiczna endoprotezoplastyki stawu biodrowego (tj. stosunek 
liczby wykonanych zabiegów do liczby zarejestrowanych skierowań) 
zmniejszała się w latach 2018-2019 i wyniosła 137% w 2018 r., 56% 
w  2019 r. oraz zwiększyła się w 2020 r. i wyniosła 63%46. Wydajność 
chirurgiczna endoprotezoplastyki stawu kolanowego zmniejszała się 
i  wyniosła 140% w 2018 r., 35% w 2019 r. oraz 30% w 2020 r.47. 
W sprawie przyczyn systematycznego spadku wydajności chirurgicznej 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego w stosunku do liczby 
wykonanych zabiegów na podstawie liczby zarejestrowanych skierowań, co 
było związane ze wzrostem liczby skierowań na te zabiegi w szczególności 
w 2019 r. oraz spadkiem wydajności chirurgicznej endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego (liczonej, jako procent operacji wykonanych w stosunku 
do zarejestrowanych skierowań) w poszczególnych latach 2018-2020 
zarówno w porównaniu do 2017 r., jak i rok do roku. Dyrektor Szpitala 
wyjaśnił, że „(…) tzw. spadek „wydajności chirurgicznej” definiowanej przez 
kontrolującego, jako procent operacji wykonanych w stosunku do 
zarejestrowanych skierowań w zakresie endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego i kolanowego w latach 2018 – 2020 spowodowany jest poprawą 
atrakcyjności Klinicznego Oddziału Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, 
Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej i wzrostem liczby pacjentów 
zainteresowanych leczeniem w naszym ośrodku. Nadmienić należy, 
że potwierdzeniem tego jest m.in. zwiększenie portfolio zabiegów 
endoprotezoplastyki (wprowadzono nowe zabiegi, w tym niewykonywane 
wcześniej zabiegi rewizyjne, zabiegi przeszczepienia chrząstki, stosowanie 
membran kolagenowych, resurfacing i inne nowoczesne metody leczenia). 
Zmniejszona „wydajność” endoprotezoplastyki biodra i kolana nie wpłynęła 
na poziom realizacji kontraktu z NFZ Klinicznego Oddziału Chirurgii 
Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej, który kontrakt 
wykonał w 100% poprzez droższe zabiegi. Dodatkowo spadek tzw. 
wydajności zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego 
w 2020 spowodowany był sytuacją epidemiologiczną z powodu COVID-19 
i  związanymi z nią ograniczeniami przyjęć planowych, wydanymi przez  
MZ i  Centralę NFZ. Podkreślenia wymaga również fakt, że świadczenia 
z  zakresu endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego są 
limitowane przez NFZ kontraktem”. 

                                                      
46 W latach 2018-2020 odpowiednio 166 skierowań - 228 zabiegów, 392 skierowania - 220 zabiegów i 243 
skierowania - 154 zabiegi. 
47 W latach 2018-2020 odpowiednio 181 skierowań - 254 zabiegów, 657 skierowań - 229 zabiegów i 301 
skierowań - 89 zabiegów. 
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W sprawie spadku w 2019 r. wydajności chirurgicznej endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego, która wynosiła 56% i była o 81 punktów procentowych 
niższa w porównaniu do 2018 r., pomimo iż liczba lekarzy zatrudnionych 
w  2019 r. była o 10 osób większa niż w 2018 r., oraz spadku w 2019 r. 
wydajności chirurgicznej endoprotezoplastyki stawu kolanowego, która 
wynosiła 35% i była o 105 punktów procentowych niższa w porównaniu do 
2018 r., pomimo iż liczba lekarzy zatrudnionych w 2019 r. była o 10 osób 
większa niż w 2018 r., Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że „(…) w 2019 roku 
Kliniczny Oddział Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej 
i  Rekonstrukcyjnej zrealizował kontrakt NFZ w pełnym zakresie. Ponadto 
podkreślenia wymaga również fakt, że lekarze z dziedziny ortopedii 
podobnie jak w przypadku innych specjalności zabiegowych skupiają się na 
realizacji konkretnej grupy zabiegów operacyjnych. Tym samym wzrost 
liczby lekarzy nie jest jednoznaczny ze wzrostem operatorów danego 
schorzenia (zabiegi endoprotezoplastyki stawów wykonuje w oddziale 
zazwyczaj tylko kilku operatorów). Lekarze wykonują kontrakt w poradni, 
pełnią dyżury w ramach SOR/CU, operują inne schorzenia”. 

W sprawie przyczyn oraz działań podjętych przez Szpital w związku  
ze zmniejszającą się wydajnością chirurgiczną endoprotezoplastyki obu 
stawów (zmniejszającą się także liczbą wykonywanych zabiegów 
endoprotezoplastyki obu stawów), Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że „(…) 
przyczyną tzw. zmniejszonej wydajności definiowanej przez kontrolującego 
podobnie jak w pkt. 1 było m.in. stosowanie leczenia alternatywnego do 
zabiegów ostatecznych, jakimi są endoprotezoplastyki stawów. Stosowanie 
szeregu takich zabiegów było korzystne dla chorego, mniej inwazyjne  
oraz w wielu przypadkach pozwoliło odroczyć końcowe zabiegi 
endoprotezoplastyki. Osobnym problemem jest nie zgłoszenie się części 
pacjentów podczas epidemii na wyznaczony termin zabiegu. Innym ważnym 
problemem jest dostępność bloku operacyjnego, która może ulec poprawie 
dopiero po opanowaniu sytuacji epidemiologicznej w kraju (obecnie 
większość lekarzy anestezjologów jest zaangażowana w udzielanie 
świadczeń pacjentom z COVID-19 na łóżkach respiratorowych z powodu 
epidemii). Po unormowaniu sytuacji epidemiologicznej będzie możliwe 
zwiększenie kontraktu z NFZ, po wcześniejszym wykazaniu przez Szpital 
realizacji świadczeń na poziomie wyższym niż przyznany kontrakt.”. 

(akta kontroli str.530-538, 1835-1838) 

W przypadku endoprotezoplastyki stawu biodrowego: 
― minimalny wiek pacjentów wyniósł 39 lat (kobiety) i 35 lat (mężczyźni) 
w 2018 r., 22 lata (kobiety) i 31 lat (mężczyźni) w 2019 r. oraz 32 lata 
(kobiety) i 27 lat (mężczyźni) w 2020 r.; 
― maksymalny wiek pacjentów wyniósł 93 lata (kobiety) i 89 lat 
(mężczyźni) w 2018 r., 92 lata (kobiety) i 95 lat (mężczyźni) w 2019 r. oraz 
95 lat (kobiety) i 88 lat (mężczyźni) w 2020 r.; 
― średni wiek pacjentów wyniósł 68 lat (kobiety) i 64 lata (mężczyźni) 
w  2018 r., 70 (kobiety) i 63 lata (mężczyźni) w 2019 r. oraz 69 lat (kobiety) 
i  62 lata (mężczyźni) w 2020 r.; 
― mediana wieku wyniosła 69 lat (kobiety) i 65 lat (mężczyźni) w 2018 r., 
71 lat (kobiety) i 63 lata (mężczyźni) w 2019 r. oraz 69 lat (kobiety) i 62 lata 
(mężczyźni) w 2020 r. 
W przypadku endoprotezoplastyki stawu kolanowego: 
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― minimalny wiek pacjentów wyniósł 39 lat (kobiety) i 45 lat (mężczyźni) 
w 2018 r., 48 lat (kobiety) i 45 lat (mężczyźni) w 2019 r. oraz 49 lat (kobiety) 
i 58 lat (mężczyźni) w 2020 r.; 
― maksymalny wiek pacjentów wyniósł 89 lat (kobiety) i 86 lat 
(mężczyźni) w 2018 r., 87 lat (kobiety) i 84 lata (mężczyźni) w 2019 r. oraz 
85 lat (kobiety) i 80 lat (mężczyźni) w 2020 r.; 
― średni wiek pacjentów wyniósł 70 lat (kobiety) i 66 lat (mężczyźni) 
w  latach 2018-2020.; 
― mediana wieku wyniosła 70 lat (kobiety) i 66 lat (mężczyźni) w 2018 r., 
69 lat (kobiety) i 66 lat (mężczyźni) w 2019 r. oraz 70 lat (kobiety) i 64 lata 
(mężczyźni) w 2020 r. 

(akta kontroli str.539-545) 

Liczba osobodni pobytu pacjentów, u których wykonano zabiegi 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego, zmniejszyła się z 1 365 w 2017 r. 
do 1 134 osobodni w 2018 r. (tj. o 17%), w 2019 r. wzrosła do 1 443 
osobodni (tj. o 27% w stosunku do 2018 r.), a następnie zmniejszyła się  
do 1 136 osobodni w 2020 r. (o 21% w stosunku do 2019 r.). 
Liczba osobodni pobytu pacjentów, u których wykonano zabiegi 
endoprotezoplastyki stawu kolanowego, wzrosła z 865 w 2017 r. do 1 282 
osobodni w 2018 r. (tj. o 48%), w 2019 r. zmniejszyła się do 1 135 osobodni 
(tj. o 11% w stosunku do 2018 r.), a następnie zmniejszyła się do 550 
w  2020 r. (o 51% w stosunku do 2019 r.). 

(akta kontroli str. 226) 

Średnia długość pobytu pacjenta (w dniach), u których wykonano zabiegi 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego w latach 2017-2018 była taka sama 
i  wynosiła pięć dni, a następnie wzrosła do siedmiu dni w 2019 r. (o 40%) 
i  2020 r. również wynosiła siedem dni. Średnia długość pobytu pacjenta 
(w dniach), u których wykonano zabiegi endoprotezoplastyki stawu 
kolanowego, wynosiła pięć dni w latach 2018-2020. 

(akta kontroli str. 226) 

Wykorzystanie łóżek wydzielonych na potrzeby endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego lub stawu kolanowego wzrosło z 33% w 2017 r. do 49% 2018 r. 
(tj. o 48%), w 2019 r. wzrosło do 59% (tj. o 20% w stosunku do 2018 r.), 
a  następnie zmniejszyło się do 53% w 2020 r. (o 10% w stosunku do 
2019 r.). 

(akta kontroli str. 226) 

Badana próba 45 pacjentów wykazała, że zabiegi endoprotezoplastyki 
wykonywane były od poniedziałku do piątku. 

(akta kontroli str. 1844-1863) 

W Oddziale Ortopedii nie sporządzano harmonogramów (planów) zabiegów 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i endoprotezoplastyki stawu 
kolanowego. Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że Szpital nie posiadał takich 
harmonogramów. Dalej ww. wyjaśnił, że „(…) Plany zabiegów na dany dzień 
sporządzane są na bieżąco i przekazywane na blok operacyjny, natomiast 
po wykonaniu zabiegów nie są archiwizowane. Obecnie planowane jest 
uruchomienie modułu „blok operacyjny” w systemie AMMS48”. 

(akta kontroli str. 701-715, 1606-1607) 

                                                      
48 Kompleksowy i zintegrowany pakiet systemów informatycznych, których zadaniem jest obsługa dużych oraz 
średnich szpitali. 
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W sprawie przypominania pacjentom o zbliżającym się terminie wykonania 
zabiegu, Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że „(…) Nie ma potrzeby wielokrotnie 
przypominać o terminie operacji, pacjenci doskonale wiedzą, kiedy będzie 
zabieg gdyż jest to dla nich ważne życiowo wydarzenie”. 

(akta kontroli str. 1621-1622) 

W sprawie wykonywania większej liczby zabiegów endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego i stawu kolanowego niż zakontraktowano, Dyrektor 
Szpitala wyjaśnił, że „(…) Szpital posiada potencjał do wykonania 
zdecydowanie większej ilości zabiegów niż ta, która wynika z przyznanego 
przez NFZ kontraktu. Aby Szpital mógł zwiększyć kontrakt w danym roku, 
musi wykonywać zabiegi endoprotezoplastyki ponad umowny limit, 
na własny koszt i ryzyko braku pełnej zapłaty przez NFZ. W kolejnym 
okresie rozliczeniowym przyznany limit jest zazwyczaj porównywalny 
z pierwotnym limitem roku poprzedniego i zaangażowanie Szpitala w celu 
zwiększenia limitu jest analogiczne do roku poprzedniego (realizacja ponad 
limit, na własny koszt i ryzyko braku pełnej zapłaty przez NFZ). 

(akta kontroli str. 1611-1612) 

W sprawie działań podjętych przez Szpital w celu wykonania zaplanowanej 
liczby zabiegów w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19, Dyrektor 
wyjaśnił, że „Przed pandemią Szpital wykonywał świadczenia w pełnym 
wymiarze, tj. zgodnie z planem. Później, w czasie pandemii nie doszło do 
zaprzestania udzielania świadczeń, zarówno w poradni urazowo-
ortopedycznej, jak również w zakresie świadczeń endoprotezoplastyki 
stawów w oddziale urazowo-ortopedycznym. Szpital realizował świadczenia 
ambulatoryjne przede wszystkim w ramach konsultacji telefonicznych 
(teleporady), zapewniając jednocześnie wykonywanie wizyt ambulatoryjnych 
w Szpitalu pacjentów w przypadkach pilnych oraz wymagających 
bezpośredniej oceny stanu klinicznego przez lekarza. W oddziale nastąpiło 
ograniczenie liczby wykonywanych zabiegów endoprotezoplastyki stawów, 
które wykonywano ze wskazań nagłych”. 

(akta kontroli str. 1135-1139) 

1.7. Analiza dokumentacji próby 45 pacjentów wykazała, że pacjenci  
po endoprotezoplastyce biodra odbywali średnio po cztery wizyty 
pooperacyjne, a pacjenci po endoprotezoplastyce kolana po dwie wizyty. 
Pierwsze wizyty były wyznaczane na ogół po trzech tygodniach w celu 
usunięcia szwów, a  następnie wyznaczano kontrolną wizytę poszpitalną po 
upływie od sześciu do ośmiu tygodni od daty wypisania pacjenta ze 
Szpitala. Każdy pacjent przy wypisie ze Szpitala otrzymywał skierowania  
do Poradni Ortopedycznej oraz Poradni rehabilitacyjnej i skierowanie na 
rehabilitację w  Oddziale dziennym. Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że plan 
rehabilitacji ustalano podczas wizyt kontrolnych. 

(akta kontroli str. 1844-1858) 

Liczba skierowań na rehabilitację dla pacjentów po endoprotezoplastyce 
stawu biodrowego w latach 2018-2020 wynosiła ogółem odpowiednio  191, 
211 i 131 skierowań, w tym dla rehabilitacji w warunkach stacjonarnych 191, 
211 i 129 skierowań oraz dwa skierowania dla rehabilitacji na oddziale 
dziennym w 2020 r. Udział skierowań w porównaniu do liczby wykonanych 
świadczeń z tego zakresu wynosił 3%, 84%, 96% i  85%. Dynamika dla 
świadczeń rehabilitacyjnych w warunkach stacjonarnych w porównaniu  
do roku poprzedniego w 2018 r. wynosiła 2 387%, w 2019 r. wynosiła 110% 
i w 2020 r. wynosiła 61%. 
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Liczba skierowań na rehabilitację dla pacjentów po endoprotezoplastyce 
stawu kolanowego w tym okresie wynosiła ogółem 225, 216 i 81 skierowań, 
w tym dla rehabilitacji w warunkach stacjonarnych 225, 216 i  80 skierowań 
oraz jedno skierowanie dla rehabilitacji na oddziale dziennym w 2020 r. 
Udział skierowań w porównaniu do liczby wykonanych świadczeń  
z tego zakresu wynosił 89%, 94% i 91%. Dynamika dla świadczeń 
rehabilitacyjnych w warunkach stacjonarnych w porównaniu do roku 
poprzedniego w 2018 r. wynosiła 5 625%, w 2019 r. wynosiła 96% 
i  w  2020 r. wynosiła 37%. 

(akta kontroli str.226, 227-305) 

1.8. W sprawie problemów zauważonych przez świadczeniodawcę związanych 
z  udzielaniem świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub  
stawu kolanowego Dyrektor Szpitala wskazał, że „Szpital zauważa wiele 
problemów związanych z udzielaniem przedmiotowych świadczeń, 
szczególnie w ostatnim roku, w którym borykaliśmy się z epidemią wirusa 
SARS-CoV-2. Można je podzielić na dwie grupy: 

− Zewnętrzne – związane z obostrzeniami sanitarno-epidemiologicznymi 
w  okresie panującej pandemii SARS-CoV-2, w tym z ograniczeniami 
w realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego/kolanowego oraz rehabilitacji, będącymi konsekwencją 
tychże obostrzeń, a także związane z finansowaniem. Część procedur 
rozliczeniowych, zwłaszcza procedur endoprotezoplastyk rewizyjnych 
jest naszym zdaniem zbyt nisko wyceniona przez NFZ. 

− Wewnętrzne – związane z niewystarczającą dostępnością oddziałów do 
sal operacyjnych, co jest uwarunkowane posiadaną przez Szpital 
infrastrukturą lokalową i techniczną oraz okresowymi problemami 
kadrowymi oraz sprzętowymi, z którymi boryka się Szpital. 

W ubiegłym roku, w związku z zagrożeniem epidemiologicznym wywołanym 
wirusem SARS-CoV-2, MZ oraz NFZ wprowadziło szereg działań mających 
na celu minimalizację ryzyka transmisji COVID-1949. Między innymi 
wprowadzono ograniczenie przyjęć do niezbędnego minimum lub »czasowe 
zawieszenie udzielania świadczeń wykonywanych planowo lub zgodnie 
z  przyjętym planem postępowania leczniczego«. Polecenie dotyczyło m.in. 
wstrzymania już od 23 marca 2020 r. zabiegów operacyjnych 
wykonywanych planowo, w tym zabiegów endoprotezoplastyki dużych 
stawów. Polecono jedynie realizację świadczeń u pacjentów 
onkologicznych, włączonych do programów lekowych, a także każdego 
nagłego przypadku wymagającego pilnego zaopatrzenia – z zachowaniem 
reżimu sanitarnego. W ambulatoryjnej opiece specjalistycznej umożliwiono 
realizację porad lekarskich w formie konsultacji telefonicznych (teleporady). 
Konsekwencją dostosowania się do poleceń było zaburzenie kwalifikacji do 
zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego na poziomie 
poradni, wydłużenie przyjęć kolejkowych do leczenia szpitalnego oraz brak 
pacjentów na poziomie oddziału rehabilitacji. Przesunięcia kolejkowe 
spowodowały wydłużenie i tak już długiego czasu oczekiwania pacjentów do 
tychże świadczeń. 

Osobnym problemem w niepewnej sytuacji epidemicznej jest niezgłaszanie 
się części pacjentów na zaplanowane terminy wizyt w poradni i rezygnacje 
z  hospitalizacji, co z jednej strony powoduje niewykonanie świadczeń 

                                                      
49  Komunikaty MZ oraz NFZ. 
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w  ramach umowy zawartej przez Szpital z NFZ, a ponadto jest przyczyną 
pogarszania się stanu zdrowia pacjentów. Problem ten jest szczególnie 
zauważalny w grupie osób starszych i z chorobami przewlekłymi, do których 
należą pacjenci zakwalifikowani do endoprotezoplastyk stawu biodrowego 
lub kolanowego. 

Odrębną kwestią, która wpłynęła na realizację świadczeń zdrowotnych, 
a  która także była uwarunkowana panującą sytuacją epidemiologiczną, było 
włączenie Szpitala przez Wojewodę Śląskiego do systemu zabezpieczenia 
szpitalnego na I, II i III poziomie – w związku z zapobieganiem, 
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-1950. Realizując kolejne polecenia 
Wojewody od dnia 15 września 2020 r. Szpital udostępniał łóżka  
dla pacjentów z podejrzeniem i/lub zakażeniem SARS-CoV-2 
w  poszczególnych oddziałach spośród łóżek objętych dotychczas 
finansowaniem przez NFZ. Wśród łóżek udostępnianych na I poziomie 
zabezpieczenia były od 15 września 2020 r. łóżka Klinicznego Oddziału 
Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej oraz 
łóżka Oddziału Rehabilitacji Medycznej. 

Z kolei na II poziomie zabezpieczenia szpitalnego, Szpital udostępniał od 
30 listopada 2020 r. całą bazę łóżkową Oddziału Rehabilitacji Medycznej 
i  Neurologicznej. 

Innym problemem ograniczającym realizację świadczeń z zakresu 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego w okresie epidemii 
wynikającym z polecenia zorganizowania w Szpitalu łóżek do leczenia 
pacjentów z COVID-19 była konieczność oddelegowania zespołu 
lekarskiego specjalistów z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii do 
opieki nad chorymi zajmującymi łóżka respiratorowe. Szpital zatrudnia kadrę 
anestezjologiczną w liczbie etatów dostosowanej do zabezpieczenia 
kontraktu z NFZ (zarówno w zakresie OAiIT jak i do zabezpieczenia bloku 
operacyjnego), w związku, z czym oddelegowanie tej grupy lekarzy na 
oddział covidowy spowodowało ograniczenie możliwości wykonywania 
zabiegów operacyjnych na bloku operacyjnym. Dodatkowe obowiązki  
na oddziale covidowym musiały zostać zrealizowane niezależnie od 
zabezpieczenia funkcjonującego w Szpitalu Oddziału Anestezjologii 
i  Intensywnej Terapii (17 łóżek, II poziom referencyjny) oraz konieczności 
wykonywania konsultacji anestezjologicznych przed zabiegami 
operacyjnymi pacjentów przyjmowanych do oddziałów zabiegowych 
Szpitala. 

Dodatkowym powodem okresowo ograniczającym wykonywanie świadczeń 
w oddziałach były ogniska epidemiczne zakażonych wirusem SARS-CoV-2 
wśród personelu medycznego Szpitala i nieobecności spowodowane 
koniecznością izolacji, leczenia lub kwarantanny personelu. W roku 2020 
w  tutejszym Klinicznym Oddziale Chirurgii Ortopedyczno-Urazowej, 
Onkologicznej i Rekonstrukcyjnej prowadzono dochodzenia 
epidemiologiczne skutkujące wstrzymaniem przyjęć planowych 
w  następujących okresach: od 16 czerwca do 29 czerwca 2020 r. oraz od 
21 października do 5 listopada 2020 r.51. Natomiast w Oddziale Rehabilitacji 
Medycznej i Neurologicznej prowadzono dochodzenie epidemiologiczne 

                                                      
50 Decyzje Wojewody Śląskiego oraz wykaz łóżek udostępnianych przez szpital w poszczególnych oddziałach 
na I, II i III poziomie zabezpieczenia. 
51  Pisma ZKZS do kierownika ww. oddziału z dnia 21 października 2020 r., 28 października 2020 r. i 5 listopada 
2020 r. oraz wykaz personelu poddanego izolacji lub kwarantannie w ww. okresie. 
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skutkujące wstrzymaniem przyjęć w okresie od 6 listopada do 11 grudnia 
2020 r.52. 

Zobowiązanie do ścisłego zachowywania reżimu sanitarnego 
w  oddziałach/poradniach zmusiło Szpital do wprowadzenia szeregu działań 
organizacyjnych na wszystkich etapach leczenia, tj. od miejsca przyjęcia do 
Szpitala (izba przyjęć planowych, Szpitalny Oddział Ratunkowy) do oddziału 
specjalistycznego i bloku operacyjnego, w którym leczono pacjenta. 
Zwłaszcza konieczność przeprowadzania testów w kierunku SARS-CoV-2 
u  przyjmowanych pacjentów i czas oczekiwania na wynik badania (obecnie 
wynosi kilka godzin, wcześniej nawet 2-3 dni) znacznie wydłużyły czas 
hospitalizacji pacjentów w oddziale, a tym samym ograniczyły liczbę 
wykonywanych zabiegów, co w konsekwencji również przyczyniło się do 
niewykonania kontraktu z NFZ. 

Mimo wydania przez Centralę NFZ w dniu 5 stycznia 2021 r. decyzji 
o  wznowieniu przez Szpitale przyjęć planowych, w obecnej niepewnej 
sytuacji epidemiologicznej oraz konieczności utrzymywania reżimu 
epidemiologiczno-sanitarnego, istnieje realna obawa, że Szpital nie będzie 
w stanie wypracować założonych w planie na I półrocze 2021 r. świadczeń 
medycznych m.in. rehabilitacji leczniczej oraz świadczeń nielimitowanych, 
do których zaliczane są endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
i  kolanowego”. 

Kierownik Oddziału w ww. sprawie wskazał na „(…) zbyt małą wartość 
kontraktu na ww. świadczenia, co wraz ze zmniejszoną dostępnością do sal 
operacyjnych generuje długie kolejki do tych zabiegów”. 

(akta kontroli str.1127-1129, 1613-1614) 

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

Raporty Zespołu oceny przyjęć do Szpitala, sporządzane w cyklu comiesięcznym za 
lata 2018-2019 w zakresie objętym kontrolą zawierały informacje statystyczne 
dotyczące kolejek oczekujących na świadczenia, w tym liczbę oczekujących 
(przypadki stabilne i przypadki pilne), informacje dotyczące czasu oczekiwania, oraz 
stwierdzone nieprawidłowości lub uchybień w dokumentacji takie jak m.in. „braki 
rozpoznań, braki planowanych lekarzy, brak lekarza kwalifikującego, brak przyczyny 
modyfikacji wpisu, braki kodów ministerialnych, braki numerów prawa wykonywania 
zawodu przez lekarzy, brak kodów oczekiwanej procedury, braki rozpoznań kodów 
numerów statystycznych choroby (ICD), braki numerów telefonicznych pacjentów”. 
W 25 raportach (spośród 134 list) listy oczekujących oceniono, jako prowadzone 
prawidłowo, bez uwag i bez zastrzeżeń. Natomiast w przypadku pozostałych 109 
raportów (81%) nie było zapisów oceniających prowadzenie tych list, co stanowiło 
naruszenie art.21 ust 4 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, który nakładał  
na ww. Zespół albo kierownika świadczeniodawcy przeprowadzanie oceny list 
oczekujących na udzielenie świadczenia pod względem: prawidłowości prowadzenia 
dokumentacji; czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia; zasadności i przyczyn 
zmian terminów udzielenia świadczeń. 
Ponadto do kontroli nie przedłożono kontrolerowi żadnej dokumentacji działalności 
Zespołu w tym zakresie za 2020 r., pomimo, iż przepis art. 21 został uchylony 
dopiero z  dniem 1 września 2020 r. Dyrektor wyjaśnił w tych sprawach, że „Do akt 
kontroli NIK już wcześniej przekazano raporty Zespołu oceny przyjęć z lat 2018-
2019 zawierające dane dot. przyjęć pilnych i stabilnych, czasu oczekiwania oraz 

                                                      
52  Pismo ZKZS z dnia 06.11.2020 r. do kierownika ww. oddziału oraz wykaz personelu poddanego izolacji lub 
kwarantannie w ww. okresie.  

Stwierdzone 
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ewentualnych nieprawidłowości. Sprawozdania Zespołu oceny przyjęć były 
przedkładane Lekarzowi Naczelnemu i Dyrektorowi ds. Lecznictwa szpitala. Wnioski 
z ocen przekazywane były na bieżąco kierownikom oddziałów/poradni bezpośrednio 
na spotkaniach organizowanych przez Dyrekcję” Dalej ww. wyjaśnił, że „Od lutego 
2020 r. nie były prowadzone spotkania Zespołu oceny przyjęć – przede wszystkim 
ze względu na pogarszającą się sytuację epidemiologiczną i zalecenia wydane 
przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ o stopniowym ograniczeniu i czasowym 
wstrzymaniu przyjęć planowych. Innym powodem były obostrzenia dotyczące 
zgromadzeń, absencje członków Zespołu oraz zmiany organizacyjne w szpitalu. 
Od września 2020 r. szpital nie miał obowiązku oceniania list oczekujących przez 
Zespół oceny przyjęć”. 

 (akta kontroli str.701-717, 718-731, 738-838, 1056-1119, 1615-1616) 

Szpital dysponował odpowiednimi zasobami kadrowymi i  sprzętowymi do udzielania 
świadczeń AOS w zakresie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i stawu kolanowego. Świadczenia w tym 
zakresie w latach 2018-2019 wykonano na poziomie wynikającym z kontraktu 
zawartego z NFZ, natomiast na niepełne wykonanie kontraktu, na poziomie 75%, 
w  2020 r. znaczący wpływ miały nałożone odgórnie ograniczenia związane 
z  sytuacją epidemiologiczną (COVID-19), w tym zachowanie reżimu sanitarnego 
oraz delegowanie personelu specjalistycznego do obsługi łóżek intensywnej terapii.  

Listy oczekujących prowadzono prawidłowo w formie elektronicznej. Pomimo 
działań mających na celu zmniejszenie liczby oczekujących poprzez przyśpieszanie 
terminów operacji w związku z otrzymaniem dodatkowych środków finansowych, 
czas oczekiwania na wykonanie świadczeń systematycznie wzrastał, w tym 
dwukrotnie w 2020 r., na co wpływ miały obostrzenia związane z  epidemią.   

W Szpitalu zapewniono właściwą opiekę przedoperacyjną, kierując pacjentów na 
wskazane w zależności od stanu zdrowia pacjentów konsultacje do lekarzy 
specjalistów, oraz zapewniał właściwą opiekę pooperacyjną, kierując pacjentów na 
wizyty kontrolne do Poradni ortopedycznej oraz kierując pacjentów na rehabilitację. 

Szpital podejmował działania związane z epidemią COVID-19, mające na celu 
wykonywanie świadczeń, jednak z uwagi na narzucone obostrzenia miał 
ograniczone możliwości. W zakresie obsługi pacjentów przed i pooperacyjnych 
uruchomiono system teleporad. 

Zespół oceny przyjęć do Szpitala nie w pełni wywiązywał się z obowiązku oceny list 
oczekujących na udzielenie świadczeń w latach 2018-2019 i nie prowadził 
działalności w ww. zakresie w pierwszym półroczu 2020 r. 

2. Zapewnienie jakości wykonywanych zabiegów 
2.1. Szpital posiadał ważny do 2 września 2021 r. Certyfikat Akredytacyjny 

potwierdzający standardy akredytacyjne dla lecznictwa szpitalnego 
(nr  2018/53)53. 

W Szpitalu wdrożono procedury ogólnoszpitalne, takie jak dotyczące m.in.54:  

― planowe przyjęcie pacjenta do Szpitala, w tym przyjęcia do Oddziału 
(standard, CO 1), instrukcja udostępniania informacji i dokumentacji 
medycznej otrzymywania kart informacyjnych przez pacjentów (CO 13), 
prowadzenia edukacji zdrowotnej (CO 12),  

― zakresu wywiadu lekarskiego i badania fizykalnego (OS 1),  

                                                      
53 Poprzedni Certyfikat Akredytacyjny był ważny do 26 lutego 2018 r. 
54 Zestaw standardów akredytacyjnych dla szpitali dostępny jest na stronie Centrum Monitorowania Jakości 
w  Ochronie Zdrowia https://www.cmj.org.pl/akredytacja/?typ=szpital.  
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― zasady konsultowania pacjentów (OS 4), zasady planu opieki nad 
pacjentem (OP 1), 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). 

Procedury dotyczące tylko Oddziału Ortopedii, w tym m.in. 

− Standardowa procedura operacyjna nr 54, SOPU – prowadzenia 
profilaktyki przeciwzakrzepowej u chorych po protezoplastyce dużych 
stawów; 

− Standardowa procedura operacyjna nr 53, SOUP – prowadzenie 
leczenia przeciwbólowego u chorych po protezoplastyce dużych stawów; 

− Procedura usprawniania pooperacyjnego, w tym Program rehabilitacji 
pacjentów po leczeniu operacyjnym (endoprotezoplastyce) zmian 
zwyrodnieniowych stawów biodrowych lub stawów kolanowych. 

(akta kontroli str. 557-561,660-670, 673-700, 1629-1699, 1865-1996) 

2.2. Oddział spełniał dodatkowe wymagania warunkujące wykonywanie 
świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego 
określone w umowie z NFZ oraz wynikające z załącznika nr 4, lp. 32 do 
rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych LSZ. 

 (akta kontroli str.516-548, 549-670) 

2.3. W okresie objętym kontrolą przy udzielaniu zamówień publicznych  
na dostawy implantów55 do wykonywania świadczeń z zakresu 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i stawu kolanowego do oceny ofert 
nie stosowano wprost kryterium jakości56. Dyrektor Szpitala wyjaśnił,  
że „(…) Zamawiający odstąpił od zastosowania kryteriów jakościowych  
ze względu na wykładnię art. 91 pzp57, która odnosi się do przykładowego 
enumeratywnego wyszczególnienia kryteriów mogących być 
zastosowanych w postępowaniu”. 

(akta kontroli str.839, 840-991, 1603-1605) 

Wykonawcy przedkładali dokumentację potwierdzającą jakość ww. 
wyrobów, taką jak certyfikaty badania projektów implantów, deklaracje 
zgodności i świadectwa zgodności z dyrektywą Rady Wspólnot 
Europejskich z dnia 14 czerwca 1993 r. nr 93/42 EWG58 w sprawie wyrobów 
medycznych i jej stosownej transpozycji do prawa krajowego państw 
członkowskich, w których przewidywało się wprowadzenie wyrobów do 
obrotu. 

(akta kontroli str.840-991) 

W dokumentacji przetargowej nie stwierdzono dokumentów na 
potwierdzenie oceny zgodności wyrobów medycznych wydanej przez 
Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych 
i Produktów Biobójczych oraz oceny klinicznej wyrobów medycznych 
określonej w art. 29 i art. 39 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach 
medycznych59. Natomiast Wykonawcy składali oświadczenia na wszystkie 

                                                      
55 Przetargi rozstrzygnięte: 20 kwietnia i 7 maja 2018 r. (nr 5/PNE/SW/2018); 5 i 20 czerwca 2018 r. (nr 36 
PNE/SW/2018); 11 marca 2019 r. (nr 86/PNE/SW/2018); 7, 26 czerwca i 10 lipca 2019 r. (nr 27/PNE/SW/2019); 
27 kwietnia 2020 r. (nr 7 PNE/SW/2020); 5 maja 2020 r. (nr 42 PNE/SW/2020); 17, 21 września i 9 października 
2020 r. (nr 45 PNE/SW/2020). 
56 Stosowano takie kryteria jak m.in. cena brutto, termin uzupełnienia depozytu, aspekt środowiskowy. 
57 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.). 
58 Dyrektywa z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych ze zm. i rozporządzeniem 1882/2003. 
59  Dz. U. z 2020 r. poz. 186, ze zm. 
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wyroby o treści, że „Oferowany asortyment posiada dokumenty wymagane 
przez polskie prawo, na podstawie, których mógł być wprowadzony do 
obrotu i stosowania w placówkach ochrony zdrowia w Rzeczpospolitej 
Polskiej”.  

(akta kontroli str.840-991, 992-1008, 1575-1602, 1603-1605) 
Ze względu na sposób mocowania protez do kości Oddział stosował 
endoprotezy: bezcementowe, cementowe i hybrydowe. 
W latach 2017-2020 w Szpitalu wszczepiono ogółem 859 endoprotez stawu 
biodrowego, w tym 599 bezcementowych (70%), 193 cementowych (22%) 
i  65 hybrydowych (8%), w poszczególnych latach odpowiednio: 

− bezcementowe – 168, 176, 153 i 102 (pacjenci w wieku od 20 do 89 lat, 
najwyższy udział mieli pacjenci w przedziale wiekowym od 60-69 lat – 
255 protez)60, 

− cementowe – 64, 39, 49 i 41 (pacjenci w wieku od 30 do 99 lat, 
najwyższy udział mieli pacjenci w przedziale wiekowym od 60-69 lat – 56 
protez)61, 

− hybrydowe – 28, 13, 14 i 10 (pacjenci w wieku od 40 do 99 lat, 
najwyższy udział mieli pacjenci w przedziale wiekowym od 70-79 lat – 25 
protez)62. 

Wszczepiono ogółem 752 endoprotezy stawu kolanowego, w tym 98 
bezcementowych (13%), 291 cementowych (39%) i 363 hybrydowych 
(48%), w poszczególnych latach odpowiednio: 

− bezcementowe – 3, 8, 50 i 37 (pacjenci w wieku od 30 do 89 lat, 
najwyższy udział mieli pacjenci w przedziale wiekowym od 60-69 lat – 45 
protez)63, 

− cementowe – 57, 54, 133 i 47 (pacjenci w wieku od 40 do 99 lat, 
najwyższy udział mieli pacjenci w przedziale wiekowym od 70-79 lat – 
117 protez)64, 

− hybrydowe – 126, 187, 45 i 5 (pacjenci w wieku od 40 do 89 lat, 
najwyższy udział mieli pacjenci w przedziale wiekowym od 60-69 lat – 
165 protez)65. 

(akta kontroli str.671-672) 

                                                      
60 W przedziale wieku do 19 lat nie wszczepiano takich protez; w przedziale wieku 20-19 lat – trzy protezy; 
w  przedziale wieku 30-39 lat – 14 protez; w przedziale wieku 40-49 lat – 48 protez w przedziale wieku 50-59 lat 
– 108 protez; w przedziale wieku 60-69 lat – 255 protez: w przedziale wieku 70-79 lat – 139 protez; w przedziale 
wieku 80-89 lat – 32 protezy; w przedziale wieku 90-99- lat i powyżej 100 lat nie wszczepiano takich protez. 
61 W przedziale wieku do 29 lat nie wszczepiano takich protez; w przedziale wieku 30-39 lat – dwie protezy; 
w  przedziale wieku 40-49 lat – osiem protez w przedziale wieku 50-59 lat – 14 protez; w przedziale wieku 60-69 
lat – 56 protez: w przedziale wieku 70-79 lat – 49 protez; w przedziale wieku 80-89 lat – 51 protez; w przedziale 
wieku 90-99 lat – 13 protez i powyżej 100 lat nie wszczepiano takich protez. 
62 W przedziale wieku do 49 lat nie wszczepiano takich protez; w przedziale wieku 40-49 lat – dwie protezy 
w  przedziale wieku 50-59 lat – dwie protezy; w przedziale wieku 60-69 lat – 23 protezy: w przedziale wieku  
70-79 lat – 25 protez; w przedziale wieku 80-89 lat – 10 protez; w przedziale wieku 90-99- lat dwie protezy  
i powyżej 100 lat nie wszczepiano takich protez. 
63 W przedziale wieku do 29 lat nie wszczepiano takich protez; w przedziale wieku 30-39 lat – jedną protezę; 
w  przedziale wieku 40-49 lat – cztery protezy w przedziale wieku 50-59 lat – 14 protez; w przedziale wieku  
60-69 lat – 45 protez: w przedziale wieku 70-79 lat – 28 protez; w przedziale wieku 80-89 lat – sześć protez; 
w  przedziale wieku 90-99 lat i powyżej 100 lat nie wszczepiano takich protez. 
64 W przedziale wieku do 39 lat nie wszczepiano takich protez; w przedziale wieku 40-49 lat – cztery protezy 
w  przedziale wieku 50-59 lat – 30 protez; w przedziale wieku 60-69 lat – 100 protez: w przedziale wieku 70-79 
lat – 117 protez; w przedziale wieku 80-89 lat – 39 protez; w przedziale wieku 90-99 lat – jedna proteza 
i  powyżej 100 lat nie wszczepiano takich protez. 
65 W przedziale wieku do 39 lat nie wszczepiano takich protez; w przedziale wieku 40-49 lat – cztery protezy 
w  przedziale wieku 50-59 lat – 41 protez; w przedziale wieku 60-69 lat – 165 protez: w przedziale wieku 70-79 
lat – 129 protez; w przedziale wieku 80-89 lat – 29 protez; w przedziale wieku 90-99 lat i powyżej 100 lat nie 
wszczepiano takich protez. 
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2.4. Badanie próby dokumentacji 45 pacjentów wykazało, że jakość wykonanych 
zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego 
była monitorowana poprzez zlecenie dla każdego pacjenta pooperacyjnego 
badania RTG i jak wyjaśnił Dyrektor Szpitala, ocenę kliniczną. 

 (akta kontroli str.1623-1626, 1627, 1844-1858) 

W Oddziale Ortopedii w ramach procedury PM2/2010 prowadzono analizę 
identyfikowania, monitorowania oraz postępowania w przypadku zdarzeń 
niepożądanych. 
Ww. analiza zawierała: 

− analizy hospitalizacji: roczna za 2018 r., kwartalna za 2019 r. i półroczna 
za 2020 r. Z podsumowania ww. analiz za lata 2018-2019 wynikało,  
że miały miejsce po trzy infekcje po protezoplastyce i po dwa 
mechaniczne powikłania po protezoplastyce. W 2020 r. nie dokonano 
podsumowania w tym zakresie w związku ze zmianą profilu leczonych 
pacjentów z  powodów epidemiologicznych (pacjenci w trybie pilnym  
i nagłym, zawieszenie przyjęć planowych). 

− analizy przedłużonych pobytów: roczna za 2018 r. i półroczne za lata 
2019-2020 (standard PJ 2.1). W zakresie pacjentów leczonych 
i  hospitalizowanych z powodu gonartrozy, poddanych zabiegowi 
alloplastyki stawu (M17.0) liczba dni hospitalizacji, jak wynikało z tych 
analiz, wynosiła odpowiednio 4,6 dni, 4 dni i 5,8 dni;  

− analizy zgonów: roczna za 2018 i półroczne za lata 2019-2020 (PJ 2.2). 
Wszystkie zgony dotyczyły pacjentów przyjętych do Oddziału w trybie 
nagłym z powodu urazów. 

− analizy skutków zabiegów operacyjnych: roczna za 2018 r. i półroczne 
za lata 2019-2020. W analizach wskazano m.in., że średni czas 
hospitalizacji pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego 
(M16) w 2018 r. wynosił 4,32 dni (liczba hospitalizowanych 179), 
a  w  pierwszych półroczach lat 2019-2020 odpowiednio 4,6 (85 
hospitalizowanych) i 4,98 (37 hospitalizowanych). Natomiast czas 
hospitalizacji pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego 
(M17) w 2018 r. wynosił 4,34 dni (liczba hospitalizowanych 252), 
a  w  pierwszych półroczach lat 2019-2020 odpowiednio 4,59 (109 
hospitalizowanych) i 4,53 (47 hospitalizowanych). W analizie wskazano 
również na przyczyny wykonywania operacji rewizyjnych, z których 
najczęstszą było obluzowanie jednego z elementów protezy oraz 
złamanie okołoprotezowe66. 

− analizy wskazań do reoperacji: roczne za lata 2018-2019 i za I półrocze 
2020 r. (PJ 2.5), z których w zakresie endoprotezoplastyki wynikało,  
że liczba powikłań spowodowanych obluzowaniem implantów 
endoprotez spadała i wynosiła odpowiednio pięć, cztery i dwa przypadki. 

(akta kontroli str. 552-556, 1625-1787) 

Wnioski dotyczące przyjęć planowych w zakresie endoprotezoplastyki 
stawów zawarte w analizach skutków zabiegów operacyjnych dotyczyły 
pooperacyjnej intensywnej rehabilitacji oraz nauki postępowania według 

                                                      
66 W 2018 r. na 67 wykonanych zabiegów w 59 przypadkach (88%) obluzowanie jednego z elementów protezy, 
w siedmiu przypadkach (10%) infekcja około protezowa i w jednym przypadku (2%) złamanie około protezowe. 
W drugim półroczu 2019 r. na 22 wykonane zabiegi w dziewięciu przypadkach (41%) obluzowanie jednego 
z  elementów protezy, w jednym przypadku (4%) infekcja około protezowa i w 11 przypadkach (50%) złamanie 
około protezowe. W pierwszym półroczu 2020 r. na 28 wykonanych zabiegów w dziewięciu przypadkach (32%) 
obluzowanie jednego z elementów protezy, w sześciu przypadkach (21%) infekcja około protezowa i w 13 
przypadkach (47%) złamanie około protezowe. 
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schematów dostosowanych do stanu zdrowia pozwalających na szybką 
pionizację i przygotowanie chorego do dalszej rehabilitacji w warunkach 
domowych oraz kierowania wypisanych pacjentów do dalszego leczenia 
w  trybie ambulatoryjnym w celu dalszej oceny i kontroli przebiegu leczenia 
oraz kierowanie tych pacjentów do Poradni oraz do Oddziału rehabilitacji 
w  celu dalszego usprawnienia. 

(akta kontroli str.1700-1787) 

Liczba endoprotezoplastyk rewizyjnych stawu biodrowego w latach  
2018-2020 wyniosła ogółem 113 zabiegów, w tym 32 zabiegi w 2018 r.,  
39 zabiegów w 2019 r. oraz 42 zabiegi w 2020 r. Dynamika w porównaniu 
do roku poprzedniego wynosiła w  2018 r. - 78%, w 2019 r. - 122%  
i w 2020 r. - 108%. 
Liczba endoprotezoplastyk rewizyjnych stawu kolanowego wyniosła ogółem 
79 zabiegów, w tym 27 zabiegów w 2018 r., 30 zabiegów w 2019 r. oraz 22 
zabiegi w 2020 r. Dynamika w porównania do roku poprzedniego wynosiła 
w  2018 r. – 180%, w 2019 r. – 111% i w 2020 r. - 73%. 

 (akta kontroli str.529-529a) 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że zabiegi rewizyjne dotyczyły każdego rodzaju 
endoprotez, niezależnie od wieku, płci i rodzaju stawu, którego dotyczyła 
procedura operacyjna. Ponadto ww. wyjaśnił, że Szpital nie prowadził analiz 
w zakresie liczby endoprotezoplastyk rewizyjnych stawu biodrowego i stawu 
kolanowego wykonanych u  pacjentów, u których endoprotezoplastykę 
pierwotną wykonał inny świadczeniodawca. 

 (akta kontroli str.1628) 

W sprawie przypadków wystąpienia i zgłoszenia incydentów medycznych 
związanych ze stosowanymi przez świadczeniodawcę implantami stawów 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że „Nie było takich przypadków, za wyjątkiem 
przypadków wymagających repozycji67 lub rewizji operacyjnej”. 

(akta kontroli str.1628) 

W zakresie skarg związanych z wykonaniem endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego lub stawu kolanowego odnotowano cztery skargi: 

− W skardze złożonej 19 listopada 2020 r. skarżąca podnosiła ukrywanie 
skutków obluzowania protezy, po wykonanej operacji stawu kolanowego. 
W odpowiedzi Szpital po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego 
uznał skargę za bezzasadną argumentując, że przebieg operacyjny 
i  pooperacyjny był prawidłowy i zaproponował wizytę w  Poradni w celu 
przeprowadzenia badań. 

− W skardze z 6 grudnia 2019 r., dotyczącej następstw i związanej z tym 
niezdolności do pracy pacjenta po przeprowadzonej operacji 
endoprotezy stawu kolanowego, Szpital po przeprowadzeniu 
postępowania wyjaśniającego uznał skargę za bezzasadną 
argumentując, że zabieg był wykonany zgodnie z aktualną wiedza 
i  sztuką lekarską, przebieg zabiegu i okresu pooperacyjnego był 
pomyślny, a dolegliwości pacjenta nie są związane z operacją 
przeprowadzą w Oddziale Ortopedii. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty 
odszkodowania. 

− W skardze z 6 lutego 2019 r. skarżący wezwał Szpital do zapłaty 
zadośćuczynienia w związku z jatrogennym uszkodzeniem tętnicy 
udowej i nerwu kulszowego w trakcie operacji endoprotezoplastyki. 

                                                      
67 Nastawienie złamanej kości lub zwichniętego stawu. 
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Postępowanie wyjaśniające Szpitala wykazało, że na żadnym etapie  
nie doszło do zaniedbań, skargę uznano za bezzasadną. 

− W skardze z 24 czerwca 2020 r., skarżący wezwał Szpital do zapłaty 
zadośćuczynienia w związku z zakażeniem bakteryjnym stawu 
biodrowego (endoproteza), braku bezpieczeństwa epidemiologicznego, 
zagrożenia życia. Postępowanie wyjaśniające Szpitala wykazało, 
że zabieg zastał wykonany zgodnie z procedurą a uszkodzenia, których 
doznał pacjent są jednym z możliwych powikłań, skargę uznano za 
bezzasadną. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. 

− W skardze z dnia 7 maja 2019 r. skarżący wezwał Szpital do zapłaty 
zadośćuczynienia w związku z zakażeniem gronkowcem stawu 
biodrowego. Ubezpieczyciel odmówił wypłaty odszkodowania. Sprawa 
jest w toku. 

W sprawie toczących się postępowań sądowych wobec Szpitala związanych 
z wykonanymi zabiegami endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu 
kolanowego, Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że „W dokumentach Szpitala 
znajdują się dwie takie sprawy. Jedna została zakończona wyrokiem 
oddalającym powództwo wobec Szpitala w 2020 r., druga jest w toku przed 
sądem I instancji, wyznaczono termin posiedzenia na maj 2021 r.”. 

(akta kontroli str.1625-1629, 1996-2012) 

W sprawie postępowań przed wojewódzką komisją do spraw orzekania 
o  zdarzeniach medycznych związanych z wykonanymi zabiegami 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego, Dyrektor 
Szpitala wyjaśnił, że „W posiadanych przez Szpital dokumentach brak jest 
sprawy przed ww. komisją, która byłaby związana z takimi zabiegami”. 

(akta kontroli str.1625, 1629) 

W 2019 r. przeprowadzono badanie ankietowe opinii pacjenta oddziału dla 
całego Szpitala. We wnioskach końcowych wynikających z ankiety 
wskazano m.in. na zwiększenie nacisku na udzielanie informacji pacjentowi 
oddziału, w  szczególności na temat trybu składania skarg i wniosków, 
ryzyka leczenia i zabiegów, diety i życia w warunkach domowych. 

 (akta kontroli str.1625-1699) 

2.5. 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 Szpitala68. 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił w tej sprawie, że „przedmiotowe informacje nie 
były dostępne na stronie internetowej szpitala, ponieważ są dostosowane 
do indywidualnych potrzeb każdego pacjenta i wyjaśniane podczas wizyt 
kwalifikacyjnych, uzyskiwania zgody na zabieg, przy przyjęciu do szpitala 
oraz przed wypisem”. 
Zdaniem NIK, prowadzenie komunikacji za pośrednictwem różnych form 
i  kanałów informacyjnych może ułatwić pacjentom i ich rodzinom uzyskanie 
wszechstronnej wiedzy o wykonywanych świadczeniach i tym samym może 
mieć wpływ na zmniejszenie ryzyka niewłaściwego postępowania pacjenta. 

(akta kontroli str. 1050-1054, 1828-1829) 

Informację dotyczącą przygotowania się pacjenta do zabiegu każdy pacjent 
dostawał podczas wizyty kwalifikacyjnej w formie papierowej pn. „Karta 
kwalifikacyjna do zabiegu endoprotezoplastyki”. W karcie ustalono kolejność 
przygotowania do zabiegu, w tym zakres przeprowadzenia konsultacji 

                                                      
68 http://wss5.pl/szpital/dyrekcja/  
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specjalistycznych stwierdzających brak przeciwskazań do zabiegu 
operacyjnego endoprotezoplastyki stawu, na dwa miesiące przed 
zabiegiem, zakres wykonania badań laboratoryjnych na dwa tygodnie przed 
zabiegiem oraz wskazanie dostarczenia zaświadczenia o aktualnym 
szczepieniu przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby (WZW typ B) 
i  aktualnego (nie starsze niż trzy miesiące) zdjęcia RTG operowanego 
stawu. Ponadto pacjenci do zabiegu endoprotezoplastyki otrzymywali 
instrukcję opisowo – graficzną pn., „Co powinien wiedzieć pacjent 
przygotowujący się do zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego”. 

(akta kontroli str. 1830, 1832) 

Informacje o planowanym przebiegu zabiegu i pobycie w Oddziale pacjent 
otrzymuje od personelu szpitala w formie pisemnej podczas przyjęcia do 
oddziału, w tym m.in. zasady pobytu w oddziale, informacje dotyczące 
zabiegu (formularz świadomej zgody na zabieg), oraz do wglądu prawa 
pacjenta. 

(akta kontroli str. 1828-1829) 

Informacje dotyczące postępowania po wypisie ze szpitala pacjent 
otrzymuje w formie papierowej i zawierają się one m.in. w karcie 
informacyjnej z leczenia szpitalnego, w tym szczegółowe informacje 
dotyczące przebiegu pobytu w Oddziale, wykaz zaleceń odnośnie 
przyjmowania leków, instruktaż zmiany opatrunku, zalecenia w sposobie 
poruszania się, rehabilitacji pooperacyjnej, usunięcia szwów i wizyty 
kontrolnej. W karcie była informacja, że w razie nasilonych bólów, gorączki, 
wycieku z rany lub innych niepokojących objawów należy zgłosić się 
natychmiast do kontroli lekarskiej w Poradni ortopedycznej lub na SOR. 

(akta kontroli str. 1050-1054, 1828-1829) 

W sprawie otrzymywania instrukcji wykonywania przez pacjenta ćwiczeń 
w  domu Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że „instrukcje dotyczące wykonywania 
ćwiczeń w domu (rehabilitacji pooperacyjnej) pacjent otrzymuje w dniu 
wypisu od zespołu fizjoterapeutów zatrudnionych w oddziale w formie 
graficznej. Wcześniej podczas pobytu w oddziale pacjent pod nadzorem 
ww. personelu uczy się prawidłowego wykonywania ćwiczeń, które zostają 
mu zlecone do wykonania w warunkach domowych (zakres ćwiczeń jest 
weryfikowany na wizytach kontrolnych pacjenta)”. 

 (akta kontroli str. 1828-1829) 

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

Szpital spełniał dodatkowe warunki realizacji świadczeń endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego i stawu kolanowego oraz miał opracowane i  wdrożone procedury 
związane z akredytacją. Przy zakupie protez stawu biodrowego lub stawu 
kolanowego nie stosowano wprost kryterium jakości, jednak każdorazowo 
wymagano od dostawców dokumentacji potwierdzającej jakość tych wyrobów oraz 
oświadczeń, że wyroby te mogą być wprowadzone do obrotu i  stosowania 
w  placówkach ochrony zdrowia. Pacjenci byli edukowani na każdym etapie 
leczenia w formie ustnej i pisemnej w zakresie przygotowania do zabiegu, pobytu 
w  Oddziale, postępowania po wypisie i ćwiczeń usprawniających. 
NIK zauważyła, 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. 
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3. Dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych po 
zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
lub stawu kolanowego 

3.1. Szpital w latach 2018-2020 nie zakontraktował świadczeń rehabilitacji 
dziennej69.  

Zakres zakontraktowanych świadczeń rehabilitacji w warunkach 
stacjonarnych wyniósł 513 360 punktów 2018 r. (wzrost o 18% 
w  porównaniu do roku poprzedniego), wzrósł do 542 204 punktów w 2019 r. 
(tj. o 6%), a  w 2020 r. wzrósł do poziomu 649 345 punktów (tj. o 20%). 
Zakres wykonanych ww. świadczeń wyniósł 514 360 punktów w 2018 r. 
(100%), 542 204 punktów w 2019 r. (100%) oraz 246 924 punktów w 2020 r. 
(spadek o 62%). 

(akta kontroli str. 319-372, 400-401, 449, 1835-1838) 

Wartość zakontraktowanych świadczeń rehabilitacji w warunkach 
stacjonarnych wyniosła 539 tys. zł w 2018 r. (wzrost o 18% w porównaniu 
do roku poprzedniego), wzrosła w 2019 r. do 569 tys. zł (tj. o 6%). W 2020 r. 
wyniosła 682 tys. zł (wzrost o 20%). Wykonanie zakontraktowanych 
świadczeń wyniosło 540 tys. zł w 2018 r. (100% wartości świadczeń 
wynikających z umowy), w 2019 r. wyniosło 569 tys. zł (tj.100%) oraz  
259 tys. zł w 2020 r. (tj. 54%). 

(akta kontroli str. 320-327, 328, 329-372) 

Niepełne wykonanie planu zakontraktowanych świadczeń miało miejsce 
w  2020 r. i w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach 
stacjonarnych wyniosło 422 tys. zł, co stanowiło 38% zakontraktowanych 
świadczeń. 

(akta kontroli str.328, 330-332, 1121, 1126-1126a) 

W wyniku renegocjacji umowy z NFZ Szpital pozyskał w 2020 r., dodatkowe 
środki finansowe na wykonywanie świadczeń dla rehabilitacji 
ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych po leczeniu operacyjnym 
w  wysokości 81 tys. zł. W latach 2018-2020 dla świadczeń rehabilitacji 
ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych Szpital pozyskał odpowiednio 
458 tys. zł, 514 tys. zł, 531 tys. zł i 578 tys. zł. W latach 2018-2020 dla 
świadczeń rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych  
osób o  znacznym stopniu niepełnosprawności Szpital pozyskał 25 tys. zł, 
38 tys. zł i 22 tys. zł. 

 (akta kontroli str.1121, 1126-1126a) 

Szpital nie otrzymywał środków finansowych na świadczenia rehabilitacji 
w  warunkach stacjonarnych z innych źródeł niż NFZ. 

(akta kontroli str.1121, 1608-1610) 

W sprawie podejmowania działań w celu wykonania planu w 2020 r. 
w  związku z epidemią COVID-19, Dyrektor Szpitala wyjaśnił, 

                                                      
69 Szpital nie kontraktował świadczeń rehabilitacyjnych na oddziale dziennym. W strukturze organizacyjnej 
Szpitala nie było takiego oddziału. 
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że „Wykonywanie świadczeń z zakresu rehabilitacji w stacjonarnym 
oddziale rehabilitacji medycznej (ogólnoustrojowej) Szpitala u pacjentów  
po wykonanych zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
i  kolanowego od początku 2020 roku wykonywano zgodnie z planem. 
W  kolejnych miesiącach, tj. w okresie rozprzestrzeniania się epidemii 
nastąpiło – zgodnie z poleceniami MZ i Prezesa NFZ zawieszenie 
działalności Oddziału rehabilitacji”. 

(akta kontroli str.1135-1139) 

3.2. W rejestrze skarg Szpitala nie stwierdzono skarg związanych 
z  prowadzeniem listy oczekujących i czasem oczekiwania na świadczenia 
rehabilitacji w warunkach stacjonarnych. 

(akta kontroli str. 394-399) 

W latach 2018-2020, na świadczenia rehabilitacji w warunkach 
stacjonarnych oczekiwało (w porównaniu do roku poprzedniego): 
― przypadki pilne: jeden pacjent w 2018 r. (wzrost o 100%), 28 pacjentów 
w 2019 r. (wzrost o 2 700%) oraz pięciu pacjentów w 2020 r. (spadek 
o  82%); 
― przypadki stabilne: 28 pacjentów w 2018 r. (wzrost o 40%), 
35 pacjentów w 2019 r. (wzrost o 25%) oraz 20 pacjentów w 2020 r. 
(spadek o  43%). 
W sprawie wzrostu liczby oczekujących pacjentów (w szczególności 
w  2019 r.) Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że przyczyną była „(…) większa 
liczba ww. zabiegów wykonanych w naszym oddziale urazowo-
ortopedycznym w poprzednim roku”. 

(akta kontroli str.373, 374-393, 1608-1609) 

W okresie objętym kontrolą na ustalony termin świadczenia rehabilitacji 
w  warunkach stacjonarnych nie zgłosił się jeden pacjent w 2018 r. 
(przypadek stabilny). Z rehabilitacji żaden z pacjentów nie zrezygnował. 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że „(…) nie zna przyczyn (…) niezgłoszenia się 
pacjentów oczekujących na udzielenie świadczenia rehabilitacji stacjonarnej 
po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego. 
W  przypadku rezygnacji lub niezgłoszenia się pacjenta - zgodnie z umową 
z NFZ - Szpital dezaktywuje wpis na liście oczekujących, przy czym nie ma 
obowiązku podawania przyczyny. Najczęściej o niezgłoszeniu się pacjenta 
Szpital dowiaduje się w dniu zaplanowanym na udzielenia świadczenia, 
bardzo często nie otrzymujemy informacji od pacjenta o rezygnacji 
z  terminu”. 

(akta kontroli str.400, 401-449, 1608-1609) 

Działania podejmowane przez Oddział Rehabilitacji w przypadku skreślenia 
pacjenta z listy oczekujących opisano w pkt 1.4. niniejszego wystąpienia. 

(akta kontroli str. 701-717, 718-737) 

Czas oczekiwania (średnia, mediana i kwartyl trzeci w dniach) na 
świadczenia rehabilitacji w warunkach stacjonarnych wyniósł odpowiednio: 
― w 2018 r.: 362, 362 i 386 dla przypadków pilnych oraz 1 220, 1 359 
i  1 406 dla przypadków stabilnych; 
― w 2019 r.: 133, 139 i 168 dla przypadków pilnych oraz 750, 867 i 1 411 
dla przypadków stabilnych; 
― w 2020 r.: zero dni dla przypadków pilnych i dla przypadków stabilnych. 
Średni czas oczekiwania na świadczenia (w stosunku do roku 
poprzedniego) dla przypadków pilnych w 2019 r. zmniejszył się o 63% 
i  zmniejszył się o 100% w 2020 r. Dla przypadków stabilnych zmniejszył się 
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o 6% w 2018 r., następnie zmniejszył się o 38% w  2019 r., a w 2020 r. 
zmniejszył się o 100%. 
Mediana czasu oczekiwania na świadczenia (w stosunku do roku 
poprzedniego) dla przypadków pilnych w 2019 r., zmniejszyła się o 61% 
i  zmniejszyła się o 100% w 2020 r. Dla przypadków stabilnych wzrosła 
o 11% w 2018 r., następnie zmniejszyła się o 36% w  2019 r., a w 2020 r. 
zmniejszyła się o 100%. 

(akta kontroli str.449, 450-449) 

Pracownik sekretariatu Oddziału rehabilitacji przypominał pacjentom 
o  zbliżającym się terminie rozpoczęcia rehabilitacji w formie telefonicznej 
z  wyprzedzeniem min. dwóch dni (w zależności od uzyskania połączenia). 

(akta kontroli str.1049) 

W sprawie wpływu epidemii COVID-19 na czas oczekiwania na świadczenia 
rehabilitacji w warunkach stacjonarnych oraz podjętych przez Szpital działań 
w celu ograniczenia czasu oczekiwania na te świadczenia, Dyrektor Szpitala 
wyjaśnił, że „Podobnie jak w przypadku pozostałych rodzajów świadczeń, 
epidemia wpłynęła na wydłużenie czasu oczekiwania pacjentów 
zakwalifikowanych do leczenia przed pandemią. Przed rozpoczęciem 
pandemii COVID -19 świadczenia rehabilitacji wykonywane były w sposób 
zgodny z planem. W kolejnych miesiącach epidemii wdrożono procedury 
przyjęć chorych do oddziału rehabilitacji, kontynuowano rehabilitację 
u  chorych wymagających rehabilitacji w ramach posiadanego potencjału 
łóżkowego, mimo obostrzeń w dalszym ciągu odbywały się konsultacje 
w  poradni rehabilitacyjnej”. 

(akta kontroli str.1135-1139) 

Dwukrotne oględziny70 informacji zawartych na stronie internetowej NFZ71 
i  w systemie informatycznym Szpitala „KOLCE”72 w  zakresie czasu 
oczekiwania na świadczenia w Oddziale Rehabilitacji dla rehabilitacji 
ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych wykazały, że nie ma różnic 
w  podawanych terminach przyjęcia do Oddziału, tj. pierwszy wolny termin 
wykazany przez NFZ i wykazany przez Szpital jest taki sam 4  grudnia 
2023 r. 

(akta kontroli str.1563-1574) 

3.3. Skierowania pacjentów, u których wykonano zabiegi endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego lub stawu kolanowego na rehabilitację w warunkach 
stacjonarnych, były po przedłożeniu przez pacjenta rejestrowane 
w  sekretariacie Oddziału Rehabilitacji i po konsultacji przeprowadzonej 
przez lekarza rehabilitacji kwalifikującego do przyjęcia na oddział pacjenci 
byli wpisywani na listę oczekujących na świadczenia rehabilitacji. 

(akta kontroli str.1047-1048) 
                                                      
70 Oględziny przeprowadzono dwukrotnie w dniach 22 lutego 2021 (informacje na stronie NFZ według stanu  
na dzień 19 lutego 2021 r.) i 5 marca 2021 r. 2021 (informacje na stronie NFZ według stanu na dzień 4 marca 
2021 r.) 
71 Wersja:2021.01.14.1 
72 https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/. Na stronie tej zamieszczono informację o treści „W związku 
z  zawieszeniem obowiązków sprawozdawczych świadczeniodawców, którzy otrzymali polecenie albo,  
na których został nałożony obowiązek udzielania świadczeń opieki zdrowotnej, w zakresach określonych w tym 
poleceniu albo obowiązku, pacjentom z podejrzeniem lub potwierdzonym zakażeniem COVID-19 - dane 
dotyczące pierwszego wolnego terminu udzielenia świadczenia oraz o liczbie oczekujących i średnim czasie 
oczekiwania u tych świadczeniodawców mogą być nieaktualne. Podstawa prawna: art.20 pkt. 4 ustawy z dnia  
28 października 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z przeciwdziałaniem sytuacjom kryzysowym 
związanym z  wystąpieniem COVID-19 (Dz. U. poz. 2112) dotyczący dodanego art. 7ab 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. 1842)”. 
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W sprawie rezerwacji miejsca na liście pacjentów Oddziału rehabilitacji 
w  momencie wyznaczenia terminu zabiegu endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego lub stawu kolanowego, Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że nie 
przeprowadzano takiej rezerwacji.  

(akta kontroli str. 1047-1048) 

3.4. W sprawie problemów związanych z udzielaniem świadczeń rehabilitacji 
w  Oddziale Kierownik Oddziału wskazała na rezygnację pacjentów 
z  rehabilitacji z powodu obawy przed zarażeniem SARS-CoV-2 oraz 
ograniczenie z tego powodu miejsc w Oddziale z 11 do, czterech,  
co nie wystarcza dla zaspokojenia potrzeb rehabilitacyjnych pacjentów po 
endoprotezoplastyce stawu biodrowego lub stawu kolanowego.   

(akta kontroli str.1043-1046) 

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

W ocenie NIK, świadczenia w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach 
stacjonarnych w latach 2018-2019 wykonano na poziomie wynikającym z kontraktu 
zawartego z NFZ, natomiast na niepełne wykonanie kontraktu na poziomie 38%, 
w  2020 r. znaczący wpływ miały nałożone odgórnie ograniczenia związane 
z  sytuacją epidemiologiczną (COVID-19), w tym zachowanie ścisłego reżimu 
sanitarnego oraz wyłączenie Oddziału rehabilitacji na potrzeby pacjentów 
zakażonych COVID-19. 

Listę oczekujących na ww. świadczenia prowadzono prawidłowo, w formie 
elektronicznej. Po przedłożeniu skierowania i wykonanej konsultacji lekarskiej 
pacjent był od razu wprowadzany na listę oczekujących. 

Szpital podejmował działania związane z epidemią COVID-19, mające na celu 
wykonywanie świadczeń, w tym m.in. w zakresie obsługi pacjentów oczekujących na 
świadczenia rehabilitacji uruchomiono system teleporad. 

 

 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy 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 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 
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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 11 maja 2021 r. 

 

 

 

Kontroler 
Wiesław Pietrzyk 

Specjalista kontroli państwowej 

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

 

 

 

 

Najwyższa Izba Kontroli 

Delegatura w Katowicach 

 

 
 


