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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli 

 
 
Okres objęty kontrolą 

P/16/057 – Przygotowanie i wdrożenie pakietu onkologicznego. 

Lata 2015-2016 (do 31 sierpnia) oraz okres opracowywania pakietu onkologicznego  
w 2014 r.  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontrolerzy 1. Marzena Baradziej, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LKI/70/2016 z dnia 9 września 2016 r.  

2. Iwona Rezner, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LKI/80/2016 z dnia  
3 października 2016 r. (dowód: akta kontroli str. 1-4) 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach, ul. Radomska 70, 27-200 
Starachowice (dalej: PZOZ, Szpital lub Świadczeniodawca). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Grzegorz Fitas, Dyrektor PZOZ od 11 lutego 2016 r. Uprzednio, do 10 lutego 2016 r., 
Dyrektorem PZOZ był Sebastian Petrykowski (dowód: akta kontroli str. 5-12) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
Szpital spełniał wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt w badanych zakresach świadczeń 
udzielanych w ramach pakietu onkologicznego zarówno w rodzaju ambulatoryjna opieka 
szpitalna (dalej: AOS), jak i leczenie szpitalne. Zasoby kadrowe w badanych komórkach 
organizacyjnych (tj. Poradnia Chirurgii Onkologicznej, Poradnia Onkologiczna, Oddział 
Onkologiczny Dzienny i Oddział Chirurgii) były zgodne z postanowieniami umowy ze 
Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Kielcach 
(dalej: ŚOW NFZ). Zapewniono także dostęp do realizacji wszystkich niezbędnych 
świadczeń diagnostyki onkologicznej. PZOZ nie posiadał jednak procedury postępowania  
i organizacji udzielania świadczeń diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego  
w rodzaju AOS, a wdrożona procedura w rodzaju leczenie szpitalne była nieaktualna i nie 
spełniała wszystkich wymogów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia  
22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego2 
(dalej: rozporządzenie w sprawie świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego). Stwierdzone  
w tym obszarze nieprawidłowości dotyczyły również niezgłoszenia do ŚOW NFZ przerwy  
w udzielaniu świadczeń przez Poradnię Onkologiczną, braku aktualizacji w ŚOW NFZ 
danych w zakresie sprzętu, który nie był już wykorzystywany do realizacji świadczeń, oraz 
nierzetelnego dokumentowania czasu pracy lub formy zatrudnienia dwóch lekarzy.  

Szpital prowadził odrębną listę pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń 
onkologicznych w aplikacji AP-KOLCE, a Dyrektor PZOZ powołał Zespół ds. Oceny Przyjęć, 
jednak sprawozdawane dane dotyczące pierwszego wolnego terminu na udzielenie 
świadczenia, średniego czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń (w tym onkologicznych) 
nie były rzetelne. Ponadto powołany Zespół nie dokonywał okresowej oceny listy 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według 
proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Dz. U. z 2016 r. poz. 694, ze zm. 
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oczekujących na udzielenie świadczeń onkologicznych. W związku z tym, ocena wpływu 
realizacji pakietu onkologicznego na czas oczekiwania na udzielenie świadczeń 
onkologicznych zarówno dla pacjentów leczonych na podstawie karty diagnostyki i leczenia 
onkologicznego (dalej: karty DiLO), jak i pacjentów diagnozowanych i leczonych w ramach 
umów określających limity nie była możliwa. 

PZOZ dostosował posiadany system informatyczny do realizacji pakietu onkologicznego 
 i z tego tytułu nie poniósł dodatkowych kosztów. Świadczeniodawca ponosił natomiast 
dodatkowe koszty związane z organizacją konsyliów – początkowo w Świętokrzyskim 
Centrum Onkologii w Kielcach (dalej: ŚCO), a następnie we własnym zakresie. W Szpitalu 
nie prowadzono analiz kosztów udzielania świadczeń pacjentom uzyskującym je w ramach 
pakietu onkologicznego. Ze sporządzonej na potrzeby kontroli kalkulacji wynika jednak, że 
kwota ryczałtu za wykonane badania diagnostyki wstępnej i pogłębionej w AOS nie 
pokrywała poniesionych rzeczywistych kosztów udzielenia tych świadczeń.  

Szpital nie przechowywał kopii jednej z 36 zbadanych kart DiLO, a w 21 nie 
udokumentowano wyznaczenia koordynatora. Jedną z kart DiLO zamknięto, mimo iż 
pacjent posiadał ustalony plan leczenia i kontynuował je w ŚCO. Żadna objęta analizą 
zamknięta karta DiLO nie została przekazana do lekarza pierwszego kontaktu.  
W dokumentacji medycznej czterech pacjentów nie zamieszczono także wyniku badania 
histopatologicznego stanowiącego podstawę do potwierdzenia nowotworu złośliwego. 
Konsylium dla dwóch pacjentów odbyło się w składzie niezgodnym z wymogami 
wynikającymi z rozporządzenia w sprawie świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego,  
a ponadto zostało ono udokumentowane i sprawozdane do ŚOW NFZ z datą niezgodną ze 
stanem faktycznym.  

Zgłoszenia nowotworów do Krajowego Rejestru Nowotworów (dalej: KRN) odbywały się 
dwutorowo – w formie papierowej i elektronicznej. Wypełniane karty zgłoszenia nowotworu 
złośliwego (dalej: KZNZ) lekarze przekazywali do Działu Kontraktowania i Statystyki 
Medycznej. Stąd, po kontroli formalnej, z naruszeniem terminów określonych w załączniku 
do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie programu badań 
statystycznych statystki publicznej na rok 20153 (dalej: program badań statystyki publicznej 
na rok 2015) i załączniku do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r.  
w sprawie programu badań statystycznych statystki publicznej na rok 20164 (dalej: program 
badań statystki publicznej na rok 2016) zgłoszenia były przesyłane do wojewódzkiego biura 
rejestracji nowotworów w ŚCO. Potwierdzony nowotwór złośliwy u pacjentów z kartą DiLO, 
rejestrowany był elektronicznie w bazie KRN, a na każdej badanej karcie DiLO 
odnotowywano numer zgłoszenia. Spośród 30 zgłoszeń objętych analizą, trzy pozostawiono 
ze statusem „szkic” i nie zostały one wysłane do KRN. Jedno zgłoszenie nowotworu 
złośliwego dokonane zostało mimo braku potwierdzenia nowotworu złośliwego w wyniku 
badań histopatologicznych.  

Dla większości pacjentów, których karty DiLO objęto badaniem, Szpital zapewnił terminowe 
udzielanie świadczeń. W żadnym z analizowanych przypadków nie udokumentowano 
udziału w zespole prowadzącym leczenie pacjentów osoby prowadzącej fizjoterapię ani 
psychologa lub psychoonkologa. 

Szpital zapewnił koordynację leczenia pacjentów onkologicznych, podpisując stosowne 
porozumienie z ŚCO. Ponadto w PZOZ pacjenci byli obejmowani opieką koordynatora już 
na etapie diagnostyki wstępnej i pogłębionej w AOS, co może stanowić przykład dobrej 
praktyki. 

 

                                                      
3 Dz. U. poz. 1330, ze zm. 
4 Dz. U. poz. 1304, ze zm. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1.  Spełnianie przez świadczeniodawców wymogów 
pakietu onkologicznego 

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

PZOZ prowadził trzy przedsiębiorstwa o nazwach: Stacjonarne i Całodobowe Świadczenia 
Szpitalne, Stacjonarne i Całodobowe Świadczenia Zdrowotne inne niż Szpitalne, 
Ambulatoryjne Świadczenia Zdrowotne. (dowód: akta kontroli str. 17) 

Badaniem objęto spełnianie wymogów realizacji pakietu onkologicznego dla dwóch 
zakresów świadczeń w rodzaju AOS. Posiadany przez PZOZ sprzęt medyczny, 
umożliwiający udzielanie świadczeń w zakresie onkologii oraz chirurgii onkologicznej, 
spełniał wymogi określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej5 (dalej: rozporządzenie w sprawie świadczeń z zakresu AOS). (dowód: akta 
kontroli str. 58-65, 67-68, 101-111, 148-159) 

Świadczeniodawca nie dokonał aktualizacji danych zgłoszonych do ŚOW NFZ,  w zakresie 
sprzętu, który nie jest już wykorzystywany do realizacji świadczeń z zakresu AOS w Poradni 
Chirurgii Onkologicznej i Poradni Onkologicznej, co opisano szerzej w dalszej części 
wystąpienia, w sekcji Ustalone nieprawidłowości. 

Zgłoszone w związku z realizacją świadczeń udzielanych w ramach pakietu onkologicznego 
w Poradni Onkologicznej i Poradni Chirurgii Onkologicznej zasoby kadrowe 
świadczeniodawcy były zgodne z postanowieniami umowy z ŚOW NFZ. Zgłoszeni do ŚOW 
NFZ lekarze udzielali świadczeń zdrowotnych w ramach umowy o pracę oraz na podstawie 
umów kontraktowych w godzinach wykazanych w harmonogramie, choć dwóch lekarzy 
niewłaściwie dokumentowało czas pracy lub formę zatrudnienia w listach obecności,  
o czym szerzej w sekcji Ustalone nieprawidłowości. Lekarze chirurdzy pełnili także dyżury 
medyczne zwykłe i świąteczne w ramach umowy kontraktowej w Oddziale  
(lek. med. […]6 od dwóch do trzech dyżurów zwykłych i po dwa dyżury świąteczne  
w miesiącu, lek. med. […]7 – trzy dyżury zwykłe, jeden świąteczny  
w czerwcu 2015 r. oraz cztery zwykłe i dwa świąteczne w czerwcu 2016 r.). Jedna  
z pielęgniarek w Poradni Chirurgii Onkologicznej świadczyła usługi w oparciu o umowę 
zlecenia. (dowód: akta kontroli str. 66-162, 233-257, 261-263, 297-316, 326-338) 

Zmiany wynikające z planowanej lub losowej absencji lekarzy zatrudnionych w Poradni 
Chirurgii Onkologicznej oraz związane z nimi przerwy w udzielaniu świadczeń były 
terminowo zgłaszane do ŚOW NFZ w kontrolowanym okresie. W 2014 i 2016 r. Szpital 
terminowo zgłaszał także zmiany i przerwy w udzielaniu świadczeń w Poradni 
Onkologicznej. Jedną, niezgłoszoną w 2015 r. przerwę w udzielaniu świadczeń przez ww. 
poradnię opisano w sekcji Ustalone nieprawidłowości (dowód: akta kontroli str. 258-260) 

PZOZ zapewnił dostęp do realizacji świadczeń w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, 
tomografii komputerowej (TK), diagnostyki obrazowej i badań endoskopowych we własnym 
zakresie. Ponadto na podstawie zawartych porozumień o współpracy zapewnił dostęp do 

                                                      
5 Dz.U. z 2016 r. poz. 357, ze zm. 
6 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska lekarza. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
7 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska lekarza. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby fizycznej. 
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realizacji wysokospecjalistycznych świadczeń diagnostycznych. W ramach umowy8 z ŚCO 
były to świadczenia w zakresie diagnostyki histopatologicznej, obrazowej (TK, rezonans 
magnetyczny – RM, mammografia, USG, RTG), medycyny nuklearnej (badań 
scyntygraficznych oraz pozytonowej tomografii emisyjnej PET), diagnostyki cytologicznej  
i badań endoskopowych układu oddechowego oraz pokarmowego. Na podstawie umowy  
z Euromedic Diagnostics Polska Sp. z o.o.9 PZOZ zapewnił także dostęp do badań 
diagnostycznych w zakresie TK, MR i PET. (dowód: akta kontroli str. 285-296) 

PZOZ nie posiadał procedury postępowania i organizacji udzielania świadczeń diagnostyki 
onkologicznej i leczenia onkologicznego w rodzaju AOS, co opisano w dalszej części 
wystąpienia w sekcji Ustalone nieprawidłowości. 

Leczenie szpitalne 

Badaniem objęto spełnianie wymogów realizacji pakietu onkologicznego dla dwóch 
zakresów świadczeń w rodzaju leczenie szpitalne: w Oddziale Chirurgii Ogólnej i Oddziale 
Dziennym Onkologicznym (chemioterapia jednego dnia). PZOZ spełniał warunki, o których 
mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie świadczeń z zakresu leczenia 
szpitalnego oraz wymogi wynikające z zarządzenia nr 81/2014/DSOZ Prezesa NFZ  
z 5 grudnia 2014 r. (dalej: zarządzenie nr 81 Prezesa NFZ) w ww. komórkach 
organizacyjnych, zarówno w odniesieniu do wyposażenia w sprzęt, jak i kwalifikacji kadry 
medycznej. (dowód: akta kontroli str. 317-343).  

Szpital nie realizował pakietu onkologicznego w Oddziale Onkologicznym Dziennym. Jak 
wynika z wyjaśnień Grzegorza Fitasa, Dyrektora PZOZ, z uwagi na brak kontraktowania 
takiego zakresu przez NFZ w ramach umów w rodzaju świadczeń leczenie szpitalne – 
chemioterapia. Na te świadczenia zawarta była odrębna umowa, udzielano ich wszystkim 
pacjentom, którzy w procesie leczenia mieli zleconą chemioterapię, bez względu na fakt 
posiadania lub nieposiadania karty DiLO. (dowód: akta kontroli, str. 700-701-763, 776) 

W Szpitalu opracowano procedurę postępowania i organizacji udzielania świadczeń  
w ramach pakietu onkologicznego10 w rodzaju leczenie szpitalne. W procedurze powołano 
stanowisko koordynatora, a także określono termin opracowania planu leczenia przez 
wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny (dalej: WZT) oraz miejsce i termin rozpoczęcia 
leczenia, w zależności od rodzaju zleconego leczenia. Zabieg albo chemioterapia w trybie 
jednodniowym lub ambulatoryjnym miały być realizowane w PZOZ, a chemioterapia w trybie 
hospitalizacji, radioterapii onkologicznej, brachyterapii i medycyny nuklearnej w ŚCO.  
W procedurze nie określono sposobu dokumentowania udziału w zespole prowadzącym 
leczenie pacjentów fizjoterapeuty ani psychologa lub psychoonkologa. (dowód: akta kontroli 
str. 283-292) 

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

1. PZOZ nie posiadał procedury postępowania i organizacji udzielania świadczeń 
diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego w rodzaju AOS, co stanowiło 
naruszenie § 8 ust. 2 pkt 2 zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna (dalej: zarządzenie nr 79 Prezesa 
NFZ). Natomiast procedura w rodzaju leczenie szpitalne nie zawierała wszystkich 
elementów określonych w § 4a ust. 1 pkt 1 lit.a rozporządzenia w sprawie świadczeń  
z zakresu leczenia szpitalnego.  
W obowiązującej procedurze nie został wyodrębniony planujący i koordynujący proces 
leczenia wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny. Zawarto jedynie następujący zapis: WZT 

                                                      
8 Z dnia 23 listopada 2014 r. – rejestr umów nr 3/MŚ/2015 na czas określony do 31 grudnia 2015 r. 
i z dnia 23 listopada 2015 r. – rejestr umów nr 450/MŚ/2015 na czas określony od 1 stycznia 2016 do  
31 grudnia 2017 r. 
9 Umowa nr 10/ONK/2015 z 5 maja 2015 r. zawarta na czas nieokreślony. 
10 Procedura została wprowadzona zarządzeniem nr 50/2014 Dyrektora PZOZ z dnia 23 grudnia  
2014 r. 
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zostanie wyznaczony przez podwykonawcę w terminie ustalonym przez koordynatora 
podwykonawcy w celu opracowania planu leczenia onkologicznego. Zgłoszenie 
Harmonogramu – zasoby, a w nim określenie kadry, która może wchodzić w skład WZT 
stanowiło jedynie realizację dyspozycji zawartej w załączniku nr 12 do zarządzenia nr 81 
Prezesa NFZ. Ponadto procedura ta nie została zaktualizowana, mimo iż począwszy  
od kwietnia 2016 r. konsylia odbywały się w PZOZ w oparciu o własne zasoby kadrowe. 
(dowód: akta kontroli str. 283-292) 

Katarzyna Arent, Kierownik Poradni Onkologicznej wyjaśniła, że przygotowała procedurę 
dla świadczeń specjalistycznych i przedstawiła ją kierownikowi Działu Kontraktowania 
i Statystyki Medycznej, w celu uzyskania ewentualnych uwag. Ostatecznie, w PZOZ 
przyjęta została jako jedyna i obowiązująca procedura, która nie ujmuje treści dotyczących 
AOS. (dowód: akta kontroli str. 359-360) 

Tomasz Krzak, Kierownik Działu Kontraktowania i Statystyki Medycznej wyjaśnił: (…) ze 
względu na fakt, że wytyczne dot. trybu realizacji świadczeń w ramach pakietu 
onkologicznego (…) były szczegółowo opisane w Zarządzeniu Prezesa NFZ (…), natomiast 
dalsze leczenie pacjenta odbywa się poza AOS (…) zdecydowano się na wprowadzenie 
procedury obejmującej leczenie szpitalne. Obowiązująca procedura została zaakceptowana 
przez ówczesnego Dyrektora – pana Sebastiana Petrykowskiego (…) Nie otrzymaliśmy  
z ŚOW NFZ żadnej korespondencji, w której kwestionowano by kompletność lub 
stwierdzano brak spełnienia w/w wymogów wynikających z rozporządzenia MZ. (dowód: 
akta kontroli str. 693, 695) 

Tomasz Krzak, Kierownik Działu Kontraktowania i Statystyki Medycznej i Marcin Biesiada, 
Zastępca Dyrektora ds. Leczniczych wyjaśnili ponadto: zobowiązujemy się do 
niezwłocznego podjęcia prac mających na celu zaktualizowanie i uzupełnienie procedury. 
Grzegorz Fitas, Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że procedura zostanie także poszerzona  
o realizację pakietu w AOS i organizację konsyliów w PZOZ. (dowód: akta kontroli str. 695-
696, 699, 776)  

2. PZOZ nie zgłosił przerwy w udzielaniu świadczeń przez Poradnię Onkologiczną  
w związku z absencją jedynego lekarza zatrudnionego w tej komórce organizacyjnej w dniu 
25 czerwca 2015 r., przez co naruszył § 6 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej11. Informacja o nieobecności personelu powinna być zgłoszona do ŚOW 
NFZ najpóźniej w dniu poprzedzającym, a w przypadkach losowych niezwłocznie po 
zaistnieniu zdarzenia. (dowód: akta kontroli str. 258-260) 

Z wyjaśnień udzielonych przez Magdalenę Masternak, Kierownika Działu ds. 
Administracyjnych oraz Agnieszki Jakutowicz, p.o. Kierownika Działu Kadr i Płac, 
nadzorujących komórki organizacyjne odpowiedzialne w latach 2014-2015 za 
przekazywanie powyższych informacji wynika, że zgłoszenia dokonywane były na 
podstawie informacji kierownika poradni. Katarzyna Arent, Kierownik Poradni 
Onkologicznej, jako przyczynę braku zgłoszenia wskazała brak wiedzy o absencji lekarza, 
wyjaśniając ponadto: Pani doktor mogła poinformować o tym pielęgniarkę, która mogła nie 
wiedzieć, że pani doktor nie przekazała mi tej informacji.(dowód: akta kontroli str. 346, 349-
355, 770, 782)  

Aktualnie zgłoszenie nieobecności, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi, odbywa się 
drogą elektroniczną, za pośrednictwem systemu eSEN (elektroniczny System Ewidencji 
Nieobecności).  

3. W listach obecności nierzetelnie udokumentowano czas i formę świadczenia pracy 
jednego z lekarzy udzielających świadczeń w Poradni Chirurgii Onkologicznej i w Oddziale 
Chirurgii Ogólnej oraz lekarza udzielającego świadczeń w Oddziale Onkologicznym 
Dziennym i w Poradni Onkologicznej. Specjalista chirurgii onkologicznej świadczył pracę (na 
podstawie umowy o pracę) w dwóch komórkach organizacyjnych (w Poradni Chirurgii 
Onkologicznej i w Oddziale Chirurgii Ogólnej) oraz udzielał świadczeń w tych samych 

                                                      
11 Dz. U. Nr 81, poz. 484. Rozporządzenie zostało uchylone z dniem 1 stycznia 2016 r.  
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komórkach organizacyjnych, w odrębnych godzinach, na podstawie umowy cywilnoprawnej. 
Z zakresu godzin wpisanego w listy obecności wynika, że w każdy piątek, w godzinach od 
11.00 do 15.05 ww. lekarz jednocześnie świadczył pracę w oddziale (na podstawie umowy 
o pracę) i wykonywał usługi w poradni specjalistycznej (na podstawie umowy 
cywilnoprawnej). Faktycznie, lekarz ten był w ww. godzinach oddelegowany do udzielania 
świadczeń w poradni specjalistycznej, na podstawie umowy o pracę. Ponadto, specjalista 
onkolog kliniczny udzielający świadczeń w Oddziale Onkologicznym Dziennym w miesiącu 
czerwcu 2016 r. nie dokumentował w liście obecności godzin pracy. (dowód: akta kontroli 
str. 267-268, 271, 276, 282) 

Agnieszka Jakutowicz, p.o. Kierownik Działu Kadr i Płac wyjaśniła: wszyscy pracownicy są 
informowani o prawidłowym sposobie wypełniania listy obecności (…). Nie zawsze stosują 
się do ustalonych zasad, z tego też względu stosowane są praktyki przypominające  
o prawidłowym postępowaniu.(…) błędne określanie godzin pracy przez pracownika nie ma 
wpływu na prawidłowe rozliczenie czasu pracy dokonywane przez Dział ds. Kadr i Płac. (…) 
kontrola porządku i dyscypliny pracy oraz wykorzystania czasu pracy w poszczególnych 
komórkach organizacyjnych wykonywana jest wyrywkowo (…), a stwierdzone 
nieprawidłowości są wyjaśniane na bieżąco. (dowód: akta kontroli str. 344-347) 

Joanna Telesz, była Zastępca Dyrektora ds. Leczniczych Szpitala12, wyjaśniła, że nie miała 
wiedzy o tych nieprawidłowościach, a ich przyczyną było błędne wpisywanie godzin na 
listach obecności przez samych lekarzy. (dowód: akta kontroli, str. 767-768) 

Grzegorz Fitas, Dyrektor PZOZ wyjaśnił, że nadzorowanie dyscypliny pracy i wykorzystania 
czasu pracy należy także do kierowników poszczególnych komórek organizacyjnych. 
Każdorazowo po stwierdzeniu w trakcie kontroli nieprawidłowości, pracownicy zobowiązani 
się do udzielenia wyjaśnień, są też pouczani o konsekwencjach jakie mogą ponieść  
w związku z nieprzestrzeganiem ustalonego porządku i czasu pracy. (dowód: akta kontroli, 
str. 776) 

4. Świadczeniodawca nie dokonał aktualizacji danych zgłoszonych do ŚOW NFZ,  
w zakresie sprzętu, który nie jest już wykorzystywany do realizacji świadczeń z zakresu 
AOS w Poradni Chirurgii Onkologicznej i Poradni Onkologicznej. Powyższe dotyczyło 
dermatoskopu (Szpital wykorzystywał inny, niezgłoszony do ŚOW NFZ dermatoskop)  
i bronchofiberoskopu (w poradniach zgłoszone były jeszcze dwa bronchofiberoskopy, które 
były dostępne). Powyższe było niezgodne z § 9 ust. 1 załącznika do rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów  
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej13, który stanowi, iż Świadczeniodawca udziela 
świadczeń przez cały okres obowiązywania umowy, zgodnie z określonym w umowie 
harmonogramem oraz planem rzeczowo-finansowym oraz z § 2 pkt 9 umowy o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju AOS, który zobowiązywał do bieżącego 
aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym.  (dowód: akta kontroli str. 58-65, 
67-68, 81, 101-111, 148-159) 

Tomasz Krzak, Kierownik Działu Kontraktowania i Statystyki Medycznej wyjaśnił, że brak 
aktualizacji tych danych wynikał z błędów w komunikacji i braku przekazania informacji  
o zmianach pracownikom ww. działu dokonującym aktualizacji potencjału 
świadczeniodawcy. Aktualizacji dokonano w trakcie kontroli NIK. (dowód: akta kontroli  
str. 635-638, 696) 

Szpital spełniał wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt w badanych zakresach świadczeń 
w rodzaju AOS i leczenie szpitalne udzielanych w ramach pakietu onkologicznego. Zasoby 
kadrowe były zgodne z postanowieniami umowy z ŚOW NFZ, zapewniono także dostęp do 
realizacji wszystkich niezbędnych świadczeń diagnostyki onkologicznej. W PZOZ nie 
wdrożono jednak procedury postępowania i organizacji udzielania świadczeń diagnostyki 
onkologicznej i leczenia onkologicznego w rodzaju AOS, a procedura w rodzaju leczenie 
szpitalne była nieaktualna i nie spełniała wszystkich określonych w przepisach wymogów. 

                                                      
12 Pełniła ona tę funkcję w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 3 kwietnia 2016 r. 
13 Dz. U. z 2016 r. poz. 1146. 
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Świadczeniodawca nie dokonał także zgłoszenia przerwy w udzielaniu świadczeń przez 
Poradnię Onkologiczną, a w listach obecności nierzetelnie udokumentowano czas pracy lub 
formę zatrudnienia dwóch lekarzy. Nie zaktualizowano także danych w zakresie sprzętu, 
który nie jest już wykorzystywany do realizacji świadczeń w Poradni Chirurgii Onkologicznej 
i Poradni Onkologicznej. 

2. Realizacja pakietu onkologicznego, w tym obsługa kart 
DiLO oraz przesyłanie informacji do Krajowego 
Rejestru Nowotworów 

2.1 Realizacja pakietu onkologicznego  

Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

W poszczególnych kwartałach 2015 roku lekarze specjaliści udzielający świadczeń w AOS 
PZOZ wydali odpowiednio 5, 14, 10 i 11 kart DiLO. W 2016 r. (do 31 sierpnia) wydano ich 
50. Do PZOZ trafiło ponadto (do 31 sierpnia 2016 r.) 52 pacjentów z kartą DiLO wydaną 
przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej (POZ), z tego nowotwór złośliwy potwierdzono 
u 33 z nich (63%). Spośród 30 pacjentów, których karty DiLO wystawione przez lekarza 
POZ objęto analizą, trzech pacjentów oczekiwało na udzielenie pierwszego świadczenia  
w AOS od sześciu do 37 dni. (dowód: akta kontroli, str. 356-357) 

PZOZ prowadził w aplikacji AP-KOLCE odrębną listę pacjentów oczekujących na udzielenie 
świadczeń onkologicznych dla każdej komórki organizacyjnej, w której realizowano pakiet 
onkologiczny. Średni rzeczywisty czas oczekiwania pacjentów leczonych w ramach pakietu 
onkologicznego (na podstawie raportów z systemu AP-KOLCE) do Poradni Onkologicznej 
wynosił sześć dni w marcu i osiem dni w sierpniu 2015 r. oraz dziewięć dni w sierpniu  
2016 r. (w marcu nie było kolejek). Do Poradni Chirurgii Onkologicznej, jak wynika z ww. 
raportów, nie odnotowano kolejek. Ustalenia kontroli wskazują jednak, że dane 
sprawozdawane w tej aplikacji nie są rzetelne, gdyż nie wszyscy pacjenci leczeni w ramach 
pakietu onkologicznego wpisywani byli do odrębnej kolejki onkologicznej w aplikacji AP-
KOLCE, o czym szerzej w sekcji Ustalone nieprawidłowości. (dowód: akta kontroli, str. 62, 
358) 

W sierpniu 2016 r. Świadczeniodawca terminowo przekazywał ŚOW NFZ cotygodniową 
informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczeń onkologicznych w badanych 
komórkach organizacyjnych. (dowód: akta kontroli, str. 62)  

Leczenie szpitalne 

Zarządzeniem Dyrektora PZOZ14 powołano Zespół ds. Oceny Przyjęć, zadaniem którego 
było zapewnienie prawidłowego prowadzenia list pacjentów oczekujących na udzielenie 
świadczeń zdrowotnych w leczeniu szpitalnym. Skład zespołu spełniał wymogi określone  
w art. 21 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych15 (dalej: ustawa o świadczeniach). Zespół  
w składzie ograniczającym się do przedstawicieli oddziałów okulistyki i ortopedii analizował 
prawidłowość prowadzenia tzw. standardowych list oczekujących na udzielenie świadczeń 
w rodzaju leczenie szpitalne z zakresu ortopedii i okulistyki, nie dokonywał natomiast oceny 
list oczekujących w 19 komórkach organizacyjnych, w których prowadzono tzw. kolejki 
onkologiczne. (dowód: akta kontroli, str. 362-379) 

Z wyjaśnień […]16, Przewodniczącego Zespołu ds. Oceny Przyjęć wynika, że  
w związku z niewielką liczbą osób oczekujących na świadczenie w ramach pakietu 

                                                      
14 Nr 40/2014 z dnia 28 października 2014 r. w sprawie składu i zadań komitetów i zespołów 
działających w Powiatowym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. 
15 Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, ze zm. 
16 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska lekarza. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
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onkologicznego w PZOZ nie określono kryteriów medycznych dotyczących kolejności 
umieszczania pacjentów na liście oczekujących na udzielenie świadczeń onkologicznych. 
(dowód: akta kontroli, str. 380-382)  

Badanie próby 30 kart wystawionych przez lekarzy POZ wykazało jednak, że 11 pacjentów 
leczonych na podstawie karty DiLO oczekiwało na rozpoczęcie leczenia szpitalnego od 
jednego do 25 dni od dnia wpisu na listę oczekujących, o czym szerzej w sekcji Ustalone 
nieprawidłowości. (dowód: akta kontroli, str. 592-593) 

Na podstawie porozumienia z dnia 23 listopada 2014 r. z dyrektorem ŚCO, pacjenci leczeni 
w ramach pakietu onkologicznego byli kierowani na konsylium do ŚCO. Od 6 kwietnia  
2016 r., w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy cywilnoprawnej specjalisty 
onkologa radioterapeuty, konsylia co dwa tygodnie odbywały się w PZOZ  
w Starachowicach17. (dowód: akta kontroli, str. 163-167, 285-288, 383-389) 

Analiza 3618 kart DiLO wykazała, że 18 konsyliów odbyło się w ŚCO i 18 w PZOZ. Skład 
WZT w ŚCO spełniał określone w przepisach wymogi, a lekarze uczestniczący w konsylium 
byli członkami Zespołu Koordynatorów Planu Leczenia. Skład WZT w PZOZ spełniał ww. 
wymogi w 16 spośród 18 zorganizowanych konsyliów, a dane członków zespołu 
uczestniczących w konsylium odnotowywano w kartach DiLO. W skład konsylium 
odbywającego się w PZOZ wchodziło: co najmniej trzech lekarzy realizujących to zadanie  
w ramach umowy o pracę oraz jeden lekarz – specjalista onkolog radioterapeuta, 
zatrudniony na podstawie umowy cywilnoprawnej, wykonujący ww. usługę dwa razy  
w miesiącu. (dowód: akta kontroli, str. 167, 383-388, 390-559, 560) 

Spośród 18 kart DiLO potwierdzających zorganizowanie konsylium w ŚCO, fakt 
wyznaczenia koordynatora leczenia udokumentowano tylko w jednej z nich. (dowód: akta 
kontroli, str. 556-559) […]19, koordynator szybkiej terapii onkologicznej wyjaśniła: Ja jako 
koordynator nie uczestniczyłam osobiście w tych konsyliach (…). Moją rolą była pomoc 
pacjentowi na etapie diagnostyki odkąd trafił do naszej placówki, a następnie umówienie 
telefonicznie daty konsylium oraz przygotowanie i wysłanie dokumentacji (…). Po konsylium 
wysyłałam również transport, który odbierał dokumentację i dostarczał ją do mnie. Jeżeli 
pacjent decydował się na realizację planu leczenia w naszej placówce, po konsylium 
zgłaszał się osobiście do lekarza kierującego w naszej placówce bądź był informowany 
telefonicznie o terminach rozpoczęcia leczenia. (dowód: akta kontroli, str. 621, 623-630) 

W przypadku 18 konsyliów, które odbyły się w PZOZ, fakt wyznaczenia koordynatora 
udokumentowano w 14 kartach DiLO.  

We wszystkich zbadanych przypadkach w kartach DiLO pacjentów zakwalifikowanych do 
leczenia onkologicznego (29 takich kart) konsylium określiło sposób postępowania 
terapeutycznego, jednakże w żadnym przypadku nie został określony harmonogram tego 
leczenia. Powyższe wynikało m.in. z trudności w zaplanowaniu i skoordynowaniu leczenia 
prowadzonego w dwóch podmiotach leczniczych, zwłaszcza w sytuacji, gdy konsylia 
odbywały się w ŚCO. Pacjenci z reguły mieli planowany zabieg operacyjny lub 
chemioterapię dzienną w PZOZ, zaś radioterapię i chemioterapię w trybie hospitalizacji  
w ŚCO. Ostateczną decyzję o miejscu, w którym odbywało się leczenie podejmował 

                                                      
17 Dane w zakresie zasobów zostały zgłoszone w załączniku nr 5 i zatwierdzone aneksem do umowy 
z NFZ nr 04-ZP do umowy 13-ZP03/1-11-00124-007 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – 
leczenie szpitalne. 
18 Spośród 36 zamkniętych w okresie 2015-2016 (do dnia 31 sierpnia) kart DiLO, proces 
diagnozowania i leczenia nowotworu zakończył się na etapie konsylium u ośmiu pacjentów. Spośród 
30 kart wystawionych przez lekarzy POZ, proces diagnostyki 29 pacjentów zakończył się na etapie 
konsylium. Spośród 37 kart, jedna znalazła się w obu próbach, zatem łączna liczba kart objętych 
badaniem wyniosła 36. 
19 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska pielęgniarki. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
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pacjent. Dalsze leczenie uzależnione było także od wyniku histopatologicznego po 
przeprowadzonym zabiegu operacyjnym. (dowód: akta kontroli, str. 556-559) 

Świadczeniodawca dysponował kopiami kart DiLO dla 36 z 37 pacjentów, których 
zanonimizowaną dokumentację medyczną objęto badaniem NIK (pięć kart pozyskano  
w trakcie kontroli NIK). Analiza 36 kart DiLO oraz dokumentacji medycznej 37 pacjentów 
wykazała, że w żadnym konsylium nie uczestniczył fizjoterapeuta ani psycholog lub 
psychoonkolog. Nie udokumentowano także udziału ww. specjalistów w całym procesie 
leczenia tych pacjentów. (dowód: akta kontroli, str. 556-559, 621) 

Analiza ośmiu zamkniętych kart DiLO wykazała, że sześciu pacjentom WZT określił, że nie 
wymagają leczenia onkologicznego (wymagali leczenia objawowego, paliatywnego lub 
obserwacji w poradni specjalistycznej). Dla dwóch pacjentów, którzy w ocenie WZT 
wymagali leczenia onkologicznego, określono sposób postępowania terapeutycznego, 
jednak nie rozpoczęto leczenia. Jeden z nich na leczenie nie wyraził zgody, a drugiemu, 
WZT określił postępowanie terapeutyczne – hormonoterapię. Decyzją konsylium, pacjentka 
u której zdiagnozowano nowotwór złośliwy, miała zgłosić się do poradni ginekologicznej 
ŚCO w celu pogłębienia diagnostyki i ewentualnego wyznaczenia terminu leczenia 
operacyjnego w ŚCO. Karta DiLO w PZOZ została jednak zamknięta, o czym szerzej  
w sekcji Ustalone nieprawidłowości. Powyższe wskazuje także na niekompletność 
przeprowadzonej w PZOZ diagnostyki onkologicznej, która nie pozwoliła konsylium na 
podjęcie decyzji co do określenia postępowania terapeutycznego. (dowód: akta kontroli,  
str. 560, 563-591) 

Stwierdzono niejednolite podejście co do okoliczności uzasadniających zamknięcie karty 
DiLO pacjentów. Zamknięto sześć ww. kart pacjentów, którzy wymagali leczenia 
objawowego, paliatywnego lub obserwacji w poradni specjalistycznej, podczas gdy 
większość kart pacjentów, którzy po zakończeniu leczenia radykalnego wymagali 
obserwacji w poradni specjalistycznej lub którzy wymagali leczenia paliatywnego 
pozostawiono otwarte. (dowód: akta kontroli, str. 390-557, 560-591) Zróżnicowane 
podejście do kwestii zamykania kart DiLO w przypadku, gdy pacjent był leczony paliatywnie 
lub po zakończeniu leczenia radykalnego, jak podała w wyjaśnieniach […]20, specjalista 
onkolog kliniczny, wynika ze zindywidualizowanego postępowania. Często  
u pacjentów leczonych radykalnie (…) konieczna jest ścisła obserwacja wynikająca  
z dużego ryzyka wznowy lub rozsiewu choroby często w trakcie leczenia. Pacjenci leczeni 
paliatywnie (…) wymagają okresowych badań kontrolnych oceniających skuteczność 
chemioterapii – co dwa kursy. (dowód: akta kontroli, str. 671-673) 

[…]21, koordynator szybkiej terapii onkologicznej wyjaśniła także: Po głębszej analizie 
wyjaśnień zamieszczonych na stronach NFZ „(...) Zasadniczo kartę zamyka się po 
zakończeniu leczenia radykalnego. Jeśli wznowa/przerzut pojawi się po zamknięciu karty, 
należy wydać nową” (…) uważam, iż jest to sytuacja o wiele korzystniejsza dla pacjenta, 
gdyż ponowna diagnostyka będzie mogła odbyć się w krótszym terminie. Nasze 
postępowanie wynikało w pewnej mierze, ze złej interpretacji przepisów, gdyż w moim 
rozumieniu karta miała być aktywna do momentu, aż pacjent przestanie być pacjentem 
onkologicznym tzn. [do czasu – przyp. kontrolerów] „zupełnego wyzdrowienia”, co w 
przypadku pacjentów, u których został zdiagnozowany nowotwór jest sytuacją nie tak 
bardzo częstą, ponieważ taki pacjent kontroli onkologicznej (ryzyko wznowy) podlega przez 
bardzo długi okres czasu. (dowód: akta kontroli, str. 645) 

                                                      
20 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i 
nazwiska lekarza. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
21 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i 
nazwiska pielęgniarki. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
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Świadczeniodawca zapewnił koordynację leczenia, w tym dostęp do świadczeń 
chemioterapii w trybie leczenia jednego dnia i ambulatoryjnym we własnym zakresie –  
w Poradni Onkologicznej i w Oddziale Onkologicznym Dziennym, a także do chemioterapii  
w trybie hospitalizacji, radioterapii onkologicznej i medycyny nuklearnej w trybie 
hospitalizacji, leczenia jednego dnia i ambulatoryjnym w ramach podpisanej umowy  
o współpracy z ŚCO. Zawarte porozumienie zobowiązywało podwykonawcę do 
zapewnienia rozpoczęcia takiego leczenia w terminie 14 dni od daty opracowania planu 
leczenia przez WZT. (dowód: akta kontroli, str. 285-296, 594-595) 

PZOZ opracował procedurę oceny i skutecznego leczenia bólu, o której mowa w § 5a 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego. 
Procedura systemu zarządzania jakością PM-08 Postępowanie przeciwbólowe składała się 
z trzech części: A – okołooperacyjne postępowanie przeciwbólowe, B – postępowanie  
w innych zespołach bólowych i bólu nowotworowym oraz C – załączników, tj. wzoru karty 
dokumentacji postępowania przeciwbólowego ze skalą oceny bólu VAS22 oraz wzoru 
ewidencji pacjentów zagrożonych bólem. Jak wskazano w części A procedury, celem 
okołooperacyjnego postępowania przeciwbólowego jest skuteczne uśmierzanie bólu 
pooperacyjnego, poprawa jakości życia pacjenta po zabiegu operacyjnym, zmniejszenie 
powikłań pooperacyjnych, szybsze gojenie, a tym samym skrócenie pobytu w szpitalu  
i szybszy powrót do zdrowia pacjenta po leczeniu operacyjnym. Podano, że ma ona 
zastosowanie do działu anestezjologii oraz oddziałów zabiegowych – chirurgii ogólnej, 
ortopedii, ginekologii i położnictwa oraz okulistyki. Odpowiedzialność za stosowanie 
postanowień zawartych w procedurze powierzono lekarzom i pielęgniarkom ww. oddziałów, 
a za wprowadzenie i przestrzeganie procedury oraz nadzór nad jej stosowaniem – 
zespołowi do spraw oceny i leczenia bólu. W punkcie 4 pn. Zasady postępowania (także  
w innych zespołach bólowych i bólu nowotworowym) wskazano m.in., że analizę pacjentów 
zagrożonych bólem na każdym oddziale przeprowadza się co miesiąc na podstawie 
ewidencji pacjentów zagrożonych bólem, a  ocenę natężenia bólu należy dokumentować na 
karcie dokumentacji postępowania przeciwbólowego. W części B procedury (postępowanie 
w innych zespołach bólowych i bólu nowotworowym) podano, że jej celem jest prawidłowe 
postępowanie przeciwbólowe w PZOZ. Zakresem stosowania miały być wszystkie oddziały 
Szpitala, a zasady postępowania takie, jak w rozdziale A (odniesiono się tu do punktu  
4 w części A). (dowód: akta kontroli str. 789-802) 

Badaniu na Oddziale Chirurgii Ogólnej poddano dokumentację 38 pacjentów spośród  
359 ujętych w ewidencji pacjentów zagrożonych bólem za miesiące marzec i sierpień  
2015 oraz 2016 r. (10,6%). Doboru dokonano na podstawie osądu kontrolera.  
W dokumentacji wszystkich pacjentów znajdowały się wypełnione karty dokumentacji 
postępowania przeciwbólowego. (dowód: akta kontroli str. 803-830) 

Zastępca Dyrektora ds. Leczniczych Marcin Biesiada wyjaśnił, że cel procedury PM-08 
dotyczy skutecznego uśmierzania bólu pooperacyjnego. Procedura PM-08 obowiązuje  
w stacjonarnych oddziałach szpitalnych pracujących w systemie zmianowym. Udzielanie 
świadczeń w Oddziale Onkologicznym Dziennym odbywa się w systemie poradnianym. 
Pacjent przebywa na Oddziale Onkologicznym Dziennym od 2 do 5 godzin w zależności od 
schematu leczenia. W przypadku wystąpienia problemu zdrowotnego pacjenci Oddziału 
kierowani są na stacjonarne oddziały szpitalne, a leki przeciwbólowe podawane są tylko 
doraźnie. W Oddziale prowadzona jest dokumentacja medyczna wdrożona przez 
Pełnomocnika Dyrektora ds. Jakości, która zasadniczo różni się od dokumentacji 
prowadzonej w stacjonarnych oddziałach szpitalnych. (dowód: akta kontroli str. 697-701). 

Spośród wszystkich 178 pacjentów onkologicznych diagnozowanych lub leczonych  
u Świadczeniodawcy w 2015 r. i 2016 r. (do 31 sierpnia) na podstawie karty DiLO,  
36 pacjentów (20%) miało rozpoznany nowotwór złośliwy w lecznictwie szpitalnym,  
90 w AOS (50,6%) i 33 w POZ (18,5%) (dowód: akta kontroli, str. 356-357) 

                                                      
22 Typ wzrokowej analogowej skali oceny bólu od 0 do 10, gdzie 0 oznacza „nie odczuwam bólu”  
a 10 „najgorszy ból, jaki jestem w sobie wyobrazić”. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
następujące nieprawidłowości: 

1. Na podstawie danych z systemu AP-KOLCE za marzec i sierpień 2015 r. i 2016 r. 
ustalono, że Świadczeniodawca nie udokumentował faktu przekazania ŚOW NFZ za 
pośrednictwem aplikacji AP-KOLCE czterech z 18 cotygodniowych informacji o pierwszym 
wolnym terminie udzielenia świadczeń w niżej wymienionych komórkach organizacyjnych. 
Informacje te powinny zostać przekazane stosownie do art. 23 ust. 4 ustawy  
o świadczeniach. W marcu i sierpniu 2015 r. brakuje potwierdzenia przekazania jednej 
cotygodniowej informacji o pierwszym wolnym terminie do Poradni Onkologicznej, Poradni 
Chirurgii Onkologicznej oraz na Odział Chirurgii Ogólnej. W marcu 2016 r. brakuje 
potwierdzenia przekazania dwóch cotygodniowych informacji o pierwszym wolnym terminie 
do ww. komórek organizacyjnych. (dowód: akta kontroli, str. 62, 358) 

Tomasz Krzak, Kierownik Działu Kontraktowania i Statystyki Medycznej wyjaśnił, że  
w 2015 r. było to prawdopodobnie efektem nieprawidłowego działania systemu AP-KOLCE, 
bowiem przerwy w działaniu zdarzały się niejednokrotnie. W 2016 r. natomiast informacje 
prawdopodobnie pomyłkowo nie zostały przekazane przez pracownika działu. Tomasz 
Krzak wyjaśnił ponadto: Błąd ten mógł być efektem nagromadzenia się obowiązków 
związanych m.in. z koniecznością pełnienia zastępstwa. (dowód: akta kontroli, str. 684-686, 
689-692) 

2. Świadczeniodawca nie dokonał wpisu 14 pacjentów oczekujących na udzielenie 
świadczenia onkologicznego do kolejki onkologicznej w aplikacji AP-KOLCE. Powyższe 
stanowiło naruszenie art. 20 ust. 12 i 13 ustawy o świadczeniach. Spośród 30 pacjentów, 
których karty DiLO wystawione przez lekarza POZ objęto analizą, trzech pacjentów 
oczekiwało na udzielenie pierwszego świadczenia w AOS od sześciu do 37 dni  
i 11 oczekiwało na rozpoczęcie leczenia szpitalnego od jednego do 25 dni. Trzynastu z nich 
wpisano do kolejek standardowych w systemie OPTIMED, a jedna pacjentka została 
wpisana do kolejki standardowej onkologicznej w aplikacji AP-KOLCE, jako przypadek pilny. 
W konsekwencji sprawozdawane przez Dział Kontraktowania i Statystyki Medycznej dane 
dotyczące pierwszego wolnego terminu, czy średniego czasu oczekiwania na udzielenie 
świadczenia w ramach pakietu onkologicznego były nierzetelne. (dowód: akta kontroli,  
str. 592-593, 596) 

Katarzyna Arent, Kierownik Poradni Onkologicznej wyjaśniła, że powyższe wynikło 
najprawdopodobniej z przeoczenia pracowników rejestracji. Zdarzało się, że pracownik nie 
zawsze pamiętał, że te same dane musi wpisać dwukrotnie do dwóch programów 
kolejkowych. (dowód: akta kontroli, str. 597-598)  

Tomasz Krzak, Kierownik Działu Kontraktowania i Statystyki Medycznej jako przyczynę 
wskazał brak komunikacji i niedostateczny przepływ informacji w zakresie leczenia 
pacjentów objętych pakietem onkologicznym. Ponadto wyjaśnił: aktualizacja  
i uszczegółowienie procedury związanej z realizacją pakietu onkologicznego wraz  
z określeniem konkretnych zadań, które będą przypisane do personelu zaangażowanego  
w realizację oraz sprawozdawanie świadczeń pozwoli wyeliminować występowanie  
w przyszłości w/w przypadków. (dowód: akta kontroli, str. 696-697) 

Joanna Telesz, Zastępca Dyrektora ds. Leczniczych do 3 kwietnia 2016 r. oraz Marcin 
Biesiada, aktualnie pełniący funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Leczniczych, a także Grzegorz 
Fitas, Dyrektor PZOZ wyjaśnili, że powyższe wynikało z niedopatrzenia. (dowód: akta 
kontroli, str. 701, 768, 777) 

3. W Szpitalu nie przechowywano kopii karty DiLO jednego z pacjentów. (dowód: akta 
kontroli, str. 558). Zgodnie z § 15 ust. 10 zarządzenia nr 79 Prezesa NFZ, w celu 
udokumentowania rozliczeń diagnostycznych pakietów onkologicznych świadczeniodawca 
zobowiązany jest do dołączenia kopii karty diagnostyki i leczenia onkologicznego do 
dokumentacji medycznej.  

Ustalone 
nieprawidłowości 
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[…]23, koordynator szybkiej terapii onkologicznej wyjaśniła, że pacjent zgłosił się do poradni 
z kompletem badań i kartą DiLO wystawioną przez lekarza POZ i został skierowany do 
ŚCO, gdzie kontynuował leczenie. Nie pozostawił kopii dokumentacji, z którą zgłosił się do 
poradni. (dowód: akta kontroli, str. 621)  

NIK podkreśla, że stosownie do komunikatów zawartych na stronie Ministerstwa Zdrowia 
dedykowanej pakietowi onkologicznemu24, karta jest własnością pacjenta. Dokumentuje cały 
proces diagnostyki i leczenia, aż do powrotu pacjenta do lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej po zakończeniu leczenia. Świadczeniodawca ma obowiązek nieodpłatnie 
przekazać pacjentowi oryginał karty oraz przechowywać jej kopię.  

Joanna Telesz, była Zastępca Dyrektora ds. Leczniczych wyjaśniła, że pracownicy 
realizujący pakiet onkologiczny nie sygnalizowali jej problemów z jego realizacją. 
Dokumentacja medyczna co do zasady jest przechowywana, brak kart DiLO mógł wynikać  
z niedopatrzenia. (dowód: akta kontroli, str. 768) 

4. W 21 kartach DiLO (17 pacjentów, dla których konsylia odbyły się w ŚCO i 4 w PZOZ), 
po określeniu sposobu postępowania terapeutycznego przez WZT nie udokumentowano 
faktu wyznaczenia koordynatora, o którym mowa w § 4a ust. 1 pkt 1 lit. c rozporządzenia  
w sprawie świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego. (dowód: akta kontroli, str. 556-560) 

[…], koordynator szybkiej terapii onkologicznej wyjaśniła, że do końca marca 2016 r. 
konsylia odbywały się w ŚCO, a jej rolą była pomoc pacjentowi na każdym etapie 
diagnostyki, ustalenie daty konsylium oraz wysyłka dokumentacji pacjenta. Ponadto 
wyjaśniła: Jeżeli pacjent decydował się na realizację planu leczenia w PZOZ (…) 
koordynowałam realizację planu. Moje postępowanie uzasadnione jest tym, że koordynator 
wyznaczany jest na konsylium, w którym w tej sytuacji nie uczestniczyłam. W przypadku 
konsyliów, które odbywały się w PZOZ, Katarzyna Oleszczuk-Tobiszewska wyjaśniła, że 
sytuacje nieudokumentowania mogły zdarzyć się przez nieuwagę, co zostanie 
zweryfikowane i uzupełnione. (dowód: akta kontroli, str. 621) 

Joanna Telesz, była Zastępca Dyrektora ds. Leczniczych wyjaśniła, że pracownicy 
realizujący pakiet onkologiczny nie sygnalizowali jej problemów z jego realizacją. Błędy 
mogły wynikać z braku doświadczenia związanego z wprowadzaniem nowego rozwiązania, 
którego trzeba było się nauczyć. W ten sam sposób wyjaśniła przyczyny nieprawidłowości 
opisanych w punkcie szóstym. (dowód: akta kontroli, str. 768) 

Marcin Biesiada, Z-ca Dyrektora ds. Leczniczych oraz Grzegorz Fitas, Dyrektor PZOZ 
wyjaśnili, że powyższe wynikało z niedopatrzenia, podkreślając jednocześnie, że 
koordynator w PZOZ pełnił swą rolę, choć tego nie udokumentowano. (dowód: akta kontroli, 
str. 701) 

5. Zespół ds. Oceny Przyjęć nie dokonywał okresowej oceny list oczekujących na 
udzielenie świadczeń onkologicznych w rodzaju leczenie szpitalne i w rodzaju AOS, o której 
mowa w art. 21 ust. 1 ustawy o świadczeniach, w żadnej spośród 19 komórek 
organizacyjnych, dla których prowadzono tzw. kolejkę onkologiczną. Zespół dokonywał 
natomiast oceny tzw. standardowych list oczekujących do dwóch komórek organizacyjnych. 
(dowód: akta kontroli, str. 366-379) 

[…]25, Przewodniczący Zespołu ds. Oceny Przyjęć wyjaśnił, że skład zespołu ograniczał się 
do lekarzy Oddziału Okulistycznego i Ortopedycznego, co wiązało się  
z najdłuższym czasem oczekiwania na świadczenia wykonywane w tych oddziałach. 

                                                      
23 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska pielęgniarki. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
24 http://pakietonkologiczny.gov.pl/karta/  
25 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i 
nazwiska lekarza. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 

http://pakietonkologiczny.gov.pl/karta/
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Wyjaśnił ponadto: Zgodnie z ustaleniami udział pozostałych członków Zespołu miał 
dotyczyć sytuacji, w których zaistniałyby okoliczności wymagające ich rozpatrzenia  
w pełnym składzie zespołu. (…) nie wpływały do mnie tego typu wnioski. (dowód: akta 
kontroli, str. 380-382) 

Analizą prawidłowości prowadzenia list pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń 
zdrowotnych w AOS zajmował się natomiast pracownik działu Kontraktowania i Statystyki 
Medycznej we współpracy z Kierownikiem Poradni. Analiza ta, jak wyjaśniła Katarzyna 
Arent, Kierownik Poradni Onkologicznej, polegała na sprawdzeniu prawidłowości 
dokonywania wpisów, zgodności planowanych dat udzielenia świadczeń z datą ich 
udzielenia, dokonywania skreśleń z listy, występowania zmian terminów oraz zgodności 
planowanych terminów udzielenia świadczeń na podstawie karty DiLO z obowiązującymi 
wytycznymi. Nie udokumentowano żadnych czynności dotyczących oceny list oczekujących 
na udzielenie świadczeń onkologicznych, a pracownicy zajmujący się oceną tych kolejek  
w AOS nie wchodzili w skład Zespołu ds. Oceny Przyjęć, który zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 
ustawy o świadczeniach dokonuje oceny list oczekujących także w rodzaju AOS (dowód: 
akta kontroli, str. 359, 361) 

Grzegorz Fitas, Dyrektor PZOZ wyjaśnił, że w kontrolowanym okresie nie wpływały pisemne 
zastrzeżenia dotyczące nieprawidłowości w zakresie list oczekujących ani pytania 
dotyczące problemów w prowadzeniu list oczekujących na świadczenia, a ewentualne 
wątpliwości rozpatrywane były na zasadzie kontaktu osobistego. (dowód: akta kontroli,  
str. 777-778) 

NIK podkreśla, że z cytowanego wyżej przepisu wynika obowiązek oceny wszystkich list 
oczekujących. 

6. Pielęgniarka koordynująca szybką terapię onkologiczną w PZOZ zamknęła kartę DiLO 
jednej pacjentki, mimo że określono dla niej dalsze postępowanie terapeutyczne – miała 
zgłosić się do Poradni Ginekologicznej ŚCO w celu pogłębienia diagnostyki  
i ewentualnego wyznaczenia terminu leczenia operacyjnego w ŚCO. W konsekwencji, 
podjęcie leczenia u kolejnego świadczeniodawcy mogło odbyć się wyłącznie poza pakietem 
onkologicznym. Jako przyczynę zamknięcia karty w systemie AP-DiLO wskazano,  
iż pacjenta nie zakwalifikowano do radioterapii, nie wymaga leczenia onkologicznego. 
(dowód: akta kontroli, str. 560, 563-567) 

[…]26, koordynator szybkiej terapii onkologicznej, ze względu na upływ czasu, nie potrafiła 
wskazać przyczyny zamknięcia tej karty. (dowód: akta kontroli, str. 640, 645) 

7. Skład WZT dla dwóch z 18 pacjentów, dla których konsylium odbyło się w PZOZ w dniu 
20 września 2016 r. nie spełniał wymogów określonych w § 4a ust. 1 rozporządzenia  
w sprawie świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego, tj. konsylium odbyło się bez lekarza 
specjalisty z zakresu bez rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiodiagnostyki, lub 
radiologii i diagnostyki obrazowej (dowód: akta kontroli, str. 545-555, 557, 599) 

Z wyjaśnień udzielonych przez […]27, koordynatora szybkiej terapii onkologicznej i […]28, 
pielęgniarki, która zastępowała koordynatora oraz lekarzy uczestniczących w konsylium w 
dniu 20 września 2016 r. wynika, że diagnosta obrazowy i koordynatorka szybkiej terapii 
onkologicznej nie mogli w tym dniu uczestniczyć w konsylium, przebywali bowiem na 

                                                      
26 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska pielęgniarki. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
27 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska pielęgniarki. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
28 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i 
nazwiska pielęgniarki. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
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zwolnieniu lekarskim. Mając na względzie dobro pacjenta oraz jak najszybsze opracowanie 
planu leczenia (konsylia w PZOZ odbywały się bowiem co dwa tygodnie), podjęto decyzję o 
zorganizowaniu konsylium, mimo niepełnego składu lekarskiego. (dowód: akta kontroli, str. 
599, 607, 610-617, 631-634) 

Marcin Biesiada, Zastępca Dyrektora ds. Leczniczych jako przyczynę wskazał chęć 
zrealizowania konsylium w zaplanowanym terminie. (dowód: akta kontroli, str.700) 

8. Konsylium z dnia 20 września 2016 r. dla dwóch pacjentów, o których mowa wyżej, 
zostało udokumentowane i sprawozdane z datą niezgodną ze stanem faktycznym.  
W dokumentacji medycznej (kartach DiLO i protokołach z konsylium) jako datę 
zorganizowania wskazano datę 19 września 2016 i z taką datą konsylium sprawozdano do 
NFZ. W ww. dokumentacji, lek. med. […]29 pieczęcią i podpisem poświadczył, iż  
w konsylium uczestniczył. Z oświadczenia złożonego przez pielęgniarkę […]30 
i koordynatora szybkiej terapii onkologicznej wynika, że zmiana daty została dokonana  
w porozumieniu z resztą członków zespołu, z uwagi na fakt, iż w dniu 20 września, lek. med. 
[…]31 przebywał na zwolnieniu lekarskim i nie mógł osobiście uczestniczyć  
w konsylium. (dowód: akta kontroli, str. 545-555, 599, 609) 

Lekarze uczestniczący w konsylium, […]32 – koordynator szybkiej terapii onkologicznej  
i zastępująca ją pielęgniarka […]33 wyjaśnili, że biorąc pod uwagę dobro pacjenta  
i chęć jak najszybszego opracowania planu leczenia i jego rozpoczęcie, konsylium odbyło 
się w niepełnym składzie. Lek. med. […]34 wyjaśnił także: mimo iż nie uczestniczyłem w 
konsylium dnia 20 września 2016 r., z dokumentacją pacjentów zapoznałem się dnia 19 
września 2016 r., nie zgłaszając uwag, udokumentowałem swoją pieczęcią w karcie DiLO i 
protokole fakt zapoznania się z dokumentacją i swój wkład w opracowanie planu leczenia, a 
nie fakt samego uczestniczenia w konsylium danego dnia. (…) (dowód: akta kontroli, str. 
600-606, 610-617) 

Marcin Biesiada, Zastępca Dyrektora ds. Leczniczych wyjaśnił ponadto: po zakończonym 
konsylium pielęgniarka […]35 telefonicznie skonsultowała się z […]36. Wynikiem telefonicznej 

                                                      
29 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska lekarza. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
30 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska pielęgniarki. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
31 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska lekarza. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
32 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska pielęgniarki. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
33 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska pielęgniarki. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
34 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska lekarza. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
35 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska pielęgniarki. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
36 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
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rozmowy było rozważenie sprawozdania konsylium z datą 19 września, by mógł być obecny 
pełny skład. W związku z tym, w porozumieniu ze wszystkimi członkami zespołu w 
dokumentacji pacjentów wpisano datę konsylium 19 września 2016 r. i z taką też datą 
konsylium to zostało sprawozdane. Postępowanie to zostało podyktowane tym, że mając 
świadomość, że (…) lek. med. […]37 przebywał na zwolnieniu nie będzie można rozliczyć 
konsylium, które faktycznie się odbyło. (…) Fakt dokonania zmiany daty (…) nie był do 
końca przemyślaną czynnością. Działanie to zostało podjęte bez świadomości możliwych 
konsekwencji. Nie było na pewno podyktowane chęcią wyłudzenia zapłaty za konsylium od 
NFZ. (…) Była to sytuacja jednorazowa i jedyne co kierowało zespołem to chęć 
zrealizowania konsylium w zaplanowanym dla pacjenta terminie. (dowód: akta kontroli, str. 
700) 

W ocenie NIK, dobro pacjenta i chęć jak najszybszego opracowania planu leczenia oraz 
jego rozpoczęcia nie może stanowić uzasadnienia do dokonywania w dokumentacji 
medycznej pacjenta zapisów niezgodnych ze stanem faktycznym. W trakcie kontroli NIK, 
dokonano poprawek w dokumentacji medycznej obu pacjentów, wysłana została korekta do 
raportu statystycznego i rozliczeniowego, a środki za konsylium zostały zwrócone do ŚOW 
NFZ. (dowód: akta kontroli, str. 612) 

9. W analizowanych kartach DiLO oraz dokumentacji medycznej nie udokumentowano 
udziału w zespole prowadzącym leczenie pacjentów osoby prowadzącej fizjoterapię, 
psychologa lub psychoonkologa, co naruszało § 4a ust. 1 pkt 3  rozporządzenia w sprawie 
świadczeń z zakresu leczenia szpitalnego. Kwestie sposobu dokumentowania lub sposobu 
ustalenia potrzeb pacjenta w tym zakresie nie zostały także określone w procedurze. 
(dowód: akta kontroli, str. 283, 390-555) 

[…]38, koordynator szybkiej terapii onkologicznej wyjaśniła, że dotychczas nie dostrzegła 
ewidentnej potrzeby pomocy psychologa czy fizjoterapeuty, jednak podejmie działania, by 
na kolejnych obradach konsylium proponować pacjentowi taką pomoc. Procedura, która jest 
w trakcie aktualizacji również uwzględni taki rodzaj działania. (dowód: akta kontroli, str. 621) 

Marcin Biesiada, Zastępca Dyrektora ds. Leczniczych potwierdził, że procedura zostanie 
uzupełniona o ww. element. (dowód: akta kontroli, str. 699) 

1. Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na niejednolite podejście Szpitala do kwestii 
zamykania kart po zakończeniu leczenia radykalnego, w sytuacji, gdy pacjent wymagał 
obserwacji w poradni specjalistycznej. Z wyjaśnień zamieszczonych na stronach NFZ 
wynika, że (…) Zasadniczo kartę zamyka się po zakończeniu leczenia radykalnego. Jeśli 
wznowa/przerzut pojawi się po zamknięciu karty, należy wydać nową. Decyzja w tej kwestii 
należy do lekarza prowadzącego. Powyższe rozwiązanie wydaje się jednak być korzystne 
zarówno dla pacjenta, który w przypadku wznowy lub przerzutu ponownie wkracza na 
szybką ścieżkę onkologiczną, jak i dla świadczeniodawcy, który diagnostykę w przypadku 
wznowy lub przerzutu może rozliczyć w ramach pakietu onkologicznego. 

2. NIK pozytywnie ocenia podejmowane przez koordynatora szybkiej terapii onkologicznej 
działania związane z udzielaniem pacjentowi pomocy już na etapie wstępnej i pogłębionej 
diagnostyki, od momentu trafienia do placówki. Rolą koordynatora jest koordynacja leczenia 
od momentu ustalenia przez WZT jego planu, jednak objęcie pacjenta takim wsparciem już 
na samym początku może, zdaniem NIK, stanowić dobrą praktykę.  

                                                                                                                                       
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska pielęgniarki. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
37 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska lekarza. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
38 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska pielęgniarki. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
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3. NIK zwraca uwagę, że w procedurze PM-08 Postępowanie przeciwbólowe określono  
(w części B) postępowanie także w innych zespołach bólowych niż ból pooperacyjny,  
a zakresem obowiązywania procedury w tej części objęto wszystkie oddziały PZOZ, a więc 
także oddział onkologiczny dzienny. Stosowanie na tym oddziale innej dokumentacji, niż 
wskazana w procedurze, wskazuje na potrzebę dokonania zmian w celu zapewnienia 
zgodności przyjętego sposobu postępowania z procedurami. 

4. NIK zwraca uwagę, że karta DiLO pełni funkcję informacyjną dla pacjenta, dlatego 
ważne jest podanie w niej wszelkich istotnych informacji dotyczących planowanego 
postępowania terapeutycznego, w tym jego terminów. Z uwagi na to, że proces leczenia 
onkologicznego ma charakter dynamiczny, schemat postępowania terapeutycznego i jego 
harmonogram podany w karcie DiLO może być modyfikowany w trakcie realizacji. 
Rzeczywisty przebieg leczenia powinien być odnotowywany w indywidualnej dokumentacji 
medycznej, której kopię załącza się do karty DiLO, zaś sama karta stanowi potwierdzenie 
faktu odbycia konsylium oraz określenia przez niego planu leczenia. 

Chociaż w PZOZ prowadzono odrębną listę pacjentów oczekujących na udzielenie 
świadczeń onkologicznych i powołano Zespół ds. Oceny Przyjęć, sprawozdawane dane 
dotyczące pierwszego wolnego terminu, średniego czasu oczekiwania na udzielenie 
świadczeń, w tym onkologicznych nie były rzetelne, a powołany Zespół nie dokonywał 
okresowej oceny listy oczekujących na udzielenie świadczeń onkologicznych. Konsylium dla 
dwóch pacjentów odbyło się w składzie niezgodnym z wynikającymi z przepisów 
wymogami, zostało także udokumentowane i sprawozdane do ŚOW NFZ z datą niezgodną 
ze stanem faktycznym. Nie przechowywano kopii jednej z kart DiLO, nie w każdej karcie 
DiLO udokumentowano fakt wyznaczenia koordynatora, a w żadnej karcie nie określono 
harmonogramu leczenia. Jedną z kart DiLO zamknięto, mimo że pacjent posiadał ustalony 
plan leczenia. Nie wszystkie informacje o pierwszym wolnym terminie przekazywano do 
ŚOW NFZ. Szpital zapewnił koordynację leczenia, podpisując stosowne porozumienie  
z ŚCO oraz opiekę koordynatora już na etapie diagnostyki pacjentów w AOS.  

2.2 Obsługa Kart DiLO w lecznictwie ambulatoryjnym i lecznictwie 
szpitalnym  

Szpital uzyskał możliwość prowadzenia kart DiLO w systemie informatycznym w dniu  
26 stycznia 2015 r. Kierownik Działu ds. Informatyki oświadczył, że zgodnie z informacjami 
uzyskanymi od firmy Comarch, wcześniejsze udostępnienie aktualizacji nie było możliwe ze 
względu na fakt późnego opublikowania obowiązujących w tym zakresie przepisów39. 
(dowód: akta kontroli, str. 647-650) 

W systemie AP-DiLO, z powodu błędów wprowadzenia anulowano łącznie sześć kart DiLO 
w 2015 r., tj. w poszczególnych kwartałach odpowiednio: dwie w I kwartale (tj. 5% ogólnej 
liczby wprowadzonych w tym kwartale do systemu kart), jedną w II kwartale (4%) i trzy  
w III kwartale (9%). (dowód: akta kontroli, str. 650) 

Analiza 30 kart DiLO i zanonimizowanej dokumentacji medycznej pacjentów wykazała, że  
w 14 przypadkach od wydania karty DiLO przez lekarza POZ do potwierdzenia nowotworu 
złośliwego upłynęło od czterech do 126 dni, jedna karta DiLO została wydana w dniu 
potwierdzenia nowotworu wynikiem biopsji, a 10 kart DiLO lekarze POZ wydali po upływie 
od dwóch do trzynastu dni od stwierdzenia nowotworu złośliwego w badaniu 
histopatologicznym. W dokumentacji medycznej czterech pacjentów brak było wyniku 
badania histopatologicznego, potwierdzającego nowotwór złośliwy. U jednego z pacjentów, 
nowotwór złośliwy nie został potwierdzony w badaniach histopatologicznych na etapie 
diagnostyki wstępnej i pogłębionej, a także w badaniach po przeprowadzonym zabiegu 

                                                      
39 Chodzi o publikację rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18 grudnia 2014 r. zmieniającego 
rozporządzenie 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 2013 r. poz. 1447). 

Ocena 
cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 
 

18 

 

operacyjnym.  Zamknięte karty DiLO nie zostały przekazane do lekarzy pierwszego 
kontaktu. (dowód: akta kontroli, str. 556-559, 592-593) 

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

1. Żadna z 36 zamkniętych kart DiLO (w sytuacji niepotwierdzenia nowotworu złośliwego 
lub po zakończonym procesie terapeutycznym) nie została przekazana do lekarza 
pierwszego kontaktu. Powyższe było niezgodne z art. 32b ust. 2 i 3 ustawy  
o świadczeniach. (dowód: akta kontroli, str. 556-559) 

[…]40, koordynator szybkiej terapii onkologicznej nie potrafiła wskazać jednoznacznej 
przyczyny takiego postępowania. Jak wyjaśniła, udostępniona pacjentom kserokopia 
dokumentacji (tj. wyniki badań, karta DiLO i protokół z konsylium) jest w posiadaniu 
pacjenta i mają oni możliwość jej okazania swojemu lekarzowi POZ, jeśli taka potrzeba 
zajdzie. (dowód: akta kontroli, str. 639, 642)  

Marcin Biesiada, Zastępca Dyrektora ds. Leczniczych i Grzegorz Fitas, Dyrektor PZOZ 
wyjaśnili, że powyższy sposób postępowania wynikał z błędnej interpretacji przepisów. 
(dowód: akta kontroli, str. 701) 

2. W dokumentacji medycznej czterech pacjentów (spośród 30, których karty DiLO wydane 
przez lekarzy POZ objęto analizą), nie została zamieszczona kopia wyniku badania 
histopatologicznego stanowiącego podstawę do potwierdzenia nowotworu złośliwego.  
W konsekwencji Szpital nie dysponował dokumentacją, która potwierdzała uprawnienie 
pacjenta do skorzystania z tzw. szybkiej ścieżki onkologicznej. Pacjenci, którzy przedłożyli 
wyniki badań histopatologicznych, posiadali w dokumentacji medycznej wyłącznie  
adnotacje lekarza prowadzącego dotyczące rozpoznania onkologicznego. (dowód: akta 
kontroli, str. 556-559) 

[…]41 wyjaśniła: pacjenci do poradni najczęściej zgłaszają się ze swoimi prywatnymi 
wynikami. Personel (…) prosi zawsze o kserokopię wyników badań (…) W tych sytuacjach 
najprawdopodobniej pacjenci nie posiadali kserokopii, a po zakończonej wizycie również ich 
nie dostarczyli. (dowód: akta kontroli, str. 640, 645)  

NIK podkreśla, że wynik histopatologiczny jest niezbędny nie tylko do potwierdzenia 
nowotworu złośliwego (w ramach diagnostyki wstępnej lub pogłębionej), ale i do jego 
pełnego zgłoszenia do KRN, zatem obowiązek dołączenia kserokopii wyniku do 
dokumentacji medycznej pacjenta spoczywa na Świadczeniodawcy. Pełna dokumentacja 
medyczna jest także podstawą do prawidłowego określenia planu leczenia przez WZT. 

[…]42 wyjaśniła ponadto: dołożę wszelkich starań aby takich sytuacji było jak najmniej. 
(dowód: akta kontroli, str. 645) 

Joanna Telesz, Zastępca Dyrektora ds. Leczniczych w okresie od 1 stycznia do 3 kwietnia 
2016 r. wyjaśniła, że brak wyników mógł wynikać z niedopatrzenia. 

Grzegorz Fitas, Dyrektor PZOZ wyjaśnił, że ww. wyniki zostały już skopiowane  
i uzupełnione w dokumentacji. 

                                                      
40 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska pielęgniarki. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
41 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska pielęgniarki. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
42 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska pielgniarki. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
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PZOZ dostosował posiadany system informatyczny do obsługi kart DiLO. Żadna objęta 
analizą zamknięta karta DiLO nie została przekazana do lekarza pierwszego kontaktu.  
W dokumentacji medycznej czterech pacjentów nie zamieszczono także wyniku badania 
histopatologicznego stanowiącego podstawę do potwierdzenia nowotworu złośliwego.  

2.3 Zgłoszenia do Krajowego Rejestru Nowotworów 

Karty zgłoszenia nowotworu złośliwego wypełniane były przez lekarzy w systemie 
OPTIMED (część danych także nanoszona była ręcznie) i przekazywane do Działu 
Kontraktowania i Statystyki Medycznej, gdzie podlegały kontroli formalnej (czy wszystkie 
wymagane pola zostały uzupełnione). Niekompletne zwracano do korekty lub uzupełnienia. 
Pacjent, któremu wystawiono kartę był odnotowywany ze wskazaniem numeru księgi 
głównej, imienia i nazwiska w arkuszu EXCEL. Pakiet takich wypełnionych kart wysyłano do 
Świętokrzyskiego Biura Nowotworów (w ŚCO), gdzie podlegały wprowadzeniu do KRN.  
W komórce statystyki publicznej nie były prowadzone żadne statystyki ani analizy dotyczące 
tych kart. Papierowe KZNZ przekazywano do SCO z naruszeniem obowiązujących 
terminów, o czym szerzej w sekcji Ustalone nieprawidłowości. (dowód: akta kontroli str. 652) 

Dla każdego z pacjentów z kartą DiLO, w sytuacji potwierdzenia rozpoznania nowotworu 
złośliwego, lekarz dokonywał zgłoszenia elektronicznego do KRN zgodnie z art. 32a ust. 5 
ustawy o świadczeniach. W bazie KRN w dniu 15 października 2015 r. zarejestrowano  
i wysłano zgłoszenie nowotworu złośliwego u pacjenta, którego badania nie potwierdziły 
takiego nowotworu, o czym szerzej w sekcji Ustalone nieprawidłowości. (dowód: akta 
kontroli, str. 669-670) 

Na każdej z 29 przechowywanych przez PZOZ kart DiLO wystawionych przez lekarza POZ 
odnotowany został numer zgłoszenia do KRN. Zgłoszenia dokonywane były elektronicznie  
i w przypadku kompletności danych w zakresie rozpoznania histopatologicznego i stopnia 
zaawansowania nowotworu, wysyłane do KRN w dniu zgłoszenia. W przypadku 
niekompletności danych, zgłoszenie pozostawało ze statusem Szkic. W badanej próbie  
30 zgłoszeń nowotworów u pacjentów z kartą DiLO status taki posiadały trzy zgłoszenia 
nowotworu złośliwego. Ww. trzy przypadki nie zawierały kompletnych danych i nie zostały 
faktycznie zgłoszone do KRN. (dowód: akta kontroli, str. 556-559, 653) 

 

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

1. Trzy spośród trzydziestu badanych zgłoszeń nowotworu złośliwego posiadało status 
„szkic”, co oznacza, że zgłoszenia te nie zostały przesłane do KRN. (dowód: akta kontroli, 
str. 653) 

Marcin Biesiada, Zastępca Dyrektora ds. Leczniczych i Grzegorz Fitas, Dyrektor PZOZ 
wyjaśnili, że były to przypadki, w których koordynator szybkiej terapii onkologicznej nie 
uzyskała od lekarza kompletu informacji wymaganych do zgłoszenia. (dowód: akta kontroli, 
str. 701) 

Ww. trzy karty wprowadzono do bazy i pozostawiono ze statusem szkic odpowiednio:  
13 maja, 8 sierpnia i 19 września 2016 r. Do dnia 28 października nie zostały one 
uzupełnione i wysłane do KRN. Pozostawienie karty ze statusem szkic negatywnie wpływa 
na kompletność danych w bazie KRN.  

2. Karty zgłoszenia nowotworu złośliwego w formie papierowej Świadczeniodawca 
przekazywał z naruszeniem terminów, o których mowa w załącznikach do programu badań 
statystki publicznej na rok 2015 oraz do programu badań statystki publicznej na rok 2016, 
które w zakresie 1.29 zdrowie i ochrona zdrowia, symbol badania 1.29.02 (094), w punkcie 
26 precyzują, że dane do wojewódzkich biur rejestracji nowotworów w formie papierowej 
należy przekazywać raz w miesiącu, do 15. dnia miesiąca następującego po rozpoznaniu 
choroby. KZNZ w PZOZ przesyłane były przez upoważnionego pracownika Działu 
Kontraktowania i Statystyki Medycznej w następujących terminach: 18 maja, 23 czerwca,  

Ocena 
cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 
 

20 

 

26 lipca, 19 października 2015 r. i 12 stycznia 2016 r. (za rok 2015) oraz 31 marca, 31 lipca, 
28 sierpnia i 26 październik 2016 r. (dowód: akta kontroli, str. 652)  

Tomasz Krzak, Kierownik ww. Działu wyjaśnił, że wnioski pracowników biura rejestracji 
nowotworów w ŚCO przekazane podczas wizytacji a dotyczące współpracy były pozytywne, 
nigdy nie sygnalizowano też kwestii nieterminowości przekazywania kart. Zadeklarował on 
jednocześnie, iż karty będą przesyłane w wymaganym terminie. (dowód: akta kontroli,  
str. 785) 

3. W bazie KRN w dniu 15 października 2015 r. zarejestrowano i wysłano zgłoszenie 
nowotworu złośliwego u pacjenta, którego wynik badania histopatologicznego na etapie 
diagnostyki wstępnej, pogłębionej ani po wykonanym zabiegu operacyjnym nie wskazywał 
na nowotwór złośliwy. Fakt niepotwierdzenia nowotworu złośliwego był podniesiony już  
w trakcie konsylium. (dowód: akta kontroli, str. 414-419) 

[…]43, koordynator szybkiej terapii onkologicznej po zasięgnięciu informacji od lekarza 
prowadzącego wyjaśniła, że badanie histopatologiczne wskazywało na zmiany 
dysplastyczne, a pozostałe badania obrazowe świadczyły o bardzo dużym stopniu 
zaawansowania stanu przedrakowego. W trakcie kontroli koordynator zamknęła kartę DiLO 
tego pacjenta. (dowód: akta kontroli, str. 645, 774) 

Wysłana KZNZ nie została jeszcze zatwierdzona przez wojewódzkie biuro rejestracji 
nowotworów w ŚCO. (dowód: akta kontroli, str. 653) 

Joanna Telesz, była Zastępca Dyrektora ds. Leczniczych wyjaśniła: nie mam szczegółowej 
wiedzy w powyższym zakresie, być może powyższe błędy mogły wynikać z niewłaściwej 
interpretacji przepisów, z pomyłek (…). (dowód: akta kontroli, str. 768) 

Grzegorz Fitas, Dyrektor PZOZ wyjaśnił, że z uwagi na bardzo zaawansowany stan 
przedrakowy lekarz zadecydował o wystawieniu karty DiLO. Dopiero zabieg operacyjny 
wykluczył nowotwór, w związku z tym zamknięto kartę DiLO. Pacjentka była diagnozowana 
w ramach pakietu onkologicznego, odbyło się konsylium i ustalono zabieg operacyjny. 
Ostatni etap, czyli zabieg operacyjny i pobrany wycinek wykluczył nowotwór. (dowód: akta 
kontroli, str. 779) 

NIK wskazuje, że celem diagnostyki wstępnej jest potwierdzenie nowotworu, zaś 
diagnostyki pogłębionej określenie stopnia jego zaawansowania. W funkcjonującym stanie 
prawnym nie jest możliwe rozliczenie diagnostyki pogłębionej, konsylium i zgłoszenie do 
KRN nowotworu niezłośliwego. NIK zwraca także uwagę, że ww. karta została zamknięta 
dopiero w trakcie kontroli NIK, podczas gdy zabieg miał miejsce w listopadzie 2015 r. 

Zgłoszenia nowotworów do KRN były przesyłane do wojewódzkiego biura rejestracji 
nowotworów w ŚCO z naruszeniem terminów określonych w obowiązujących przepisach. 
Trzy spośród 30 kart pozostawiono ze statusem „szkic” i nie zostały one wysłane do KRN. 
Jedno zgłoszenie nowotworu złośliwego dokonane zostało mimo braku potwierdzenia 
nowotworu złośliwego w wynikach badań histopatologicznych.  

3. Rozliczenia z NFZ oraz sytuacja finansowa 
świadczeniodawców po wprowadzeniu pakietu 
onkologicznego 

Chociaż realizację pakietu onkologicznego PZOZ zaplanował w wielu komórkach 
organizacyjnych, faktycznie w latach 2015-2016 (do 31 sierpnia) realizował je w czterech 
poradniach specjalistycznych i dwóch oddziałach szpitalnych. Wynik finansowy każdej  
z tych komórek pogarszał się w analizowanym okresie. W każdej z ww. komórek 

                                                      
43 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska pielęgniarki. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
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systematycznie wzrastały koszty ogólne (w tym koszty wynagrodzeń). (dowód: akta kontroli, 
str. 66-232, 654-656) 

Poradnia Endokrynologiczna w latach 2014-2016 (do 31 sierpnia) odnotowała następujący 
wynik finansowy: -4.844,68 zł; -544,04 zł i -21.792,79 zł. Poradnia Chirurgii Onkologicznej  
w ww. okresie wykazała: 21.532,55 zł; 6.909,45 zł i -27.900,92 zł. Poradnia Gruźlicy  
i Chorób Płuc odnotowała następujące wyniki: -3.896,65 zł; 15.801,44 zł oraz -57.412,15 zł. 
Poradnia Onkologiczna natomiast: -78.030,54 zł; -98.833,82 zł oraz -71.602,04 zł. 

Oddział Chirurgii Ogólnej odnotował następujący wynik finansowy: 641.742,99 zł; 
318.783,41 zł i -338.196,85 zł, natomiast Oddział Ginekologiczno-Położniczy  
- 1.283.671,13 zł; -1.195.551,05 zł i -1.245.274,56 zł. (dowód: akta kontroli, str. 654) 

Wartość umów z uwzględnieniem aneksów zawartych na cały 2015 r. w rodzaju AOS 
wynosiła 4.769.326,22 zł i wzrosła o 362.107,91 zł w porównaniu do 2014 r. Wartość 
wykonanych i rozliczonych umów w zakresach, w których faktycznie realizowano pakiet 
onkologiczny wynosiła 589.304,86 zł, w tym wartość świadczeń rozliczonych w ramach 
pakietu wyniosła zaledwie 18.728,06 zł (3%). W 2016 r. (do 31 sierpnia) wartość świadczeń 
rozliczonych w ramach pakietu wyniosła 13.713,60 zł i stanowiła 11% kwoty rozliczonych 
umów w zakresach, w których pakiet realizowano. (dowód: akta kontroli, str. 655) 

W leczeniu szpitalnym, wartość rozliczonych umów w 2015 r. wyniosła 66.564.492,79 zł,  
w tym w zakresach, w których realizowano pakiety onkologiczne – 12.770.917,14. Wartość 
świadczeń rozliczonych w ramach pakietu wyniosła 59.415 zł (0,5%). W 2016 r. (do  
31 sierpnia wartość świadczeń rozliczonych w ramach pakietu wyniosła 176.358,00 zł  
i stanowiła 3,3% kwoty rozliczonych umów w zakresach, w których pakiet realizowano. 
(dowód: akta kontroli, str. 655) 

Umowy określające limity świadczeń były zwiększane w 2015 r. m.in. w związku z tzw. 
nadwykonaniami świadczeń udzielonych pacjentom kwalifikującym się z uwagi na 
rozpoznaną chorobę nowotworową do pakietu onkologicznego. Za 2015 r. wartość 
świadczeń ponadlimitowych niezapłaconych przez ŚOW NFZ a wykonanych dla pacjentów 
z rozpoznaniami C.00-C.97 (z wyłączeniem C.44) oraz D.00-D.09 (z wyłączeniem D.04) 
wyniosła 32.677,80 zł. (dowód: akta kontroli, str. 657-661) 

Tomasz Krzak, Kierownik Działu Kontraktowania i Statystyki Medycznej wyjaśnił, że 
nadwykonania dotyczyły niemal wyłącznie AOS oraz oddziału chorób wewnętrznych,  
w których NFZ nie kontraktuje pakietu onkologicznego. Około 85% świadczeń udzielanych 
w AOS stanowią świadczenia w poradni onkologicznej, około 14% – w poradni chirurgii 
onkologicznej. Najczęściej są to porady związane z kontynuacją i kontrolą leczenia 
pacjentów, którzy mają realizowane świadczenia z zakresu chemioterapii ambulatoryjnej lub 
dziennej w PZOZ. (dowód: akta kontroli, str. 686-687) 

Szpital nie dysponował analizą kosztów udzielania świadczeń pacjentom, którzy uzyskali 
świadczenia w ramach pakietu onkologicznego (w podziale na AOS i leczenie szpitalne).  
Z udzielonych przez główną księgową wyjaśnień wynika, że nie jest możliwe wyliczenie 
rzeczywistych kosztów udzielenia świadczenia zdrowotnego dla poszczególnych pacjentów. 
(dowód: akta kontroli, str. 662-663) 

Ze sporządzonej na potrzeby kontroli kalkulacji kosztów udzielania świadczeń pacjentom  
w ramach pakietu onkologicznego wynika, że kwota ryczałtu za wykonane badania 
diagnostyki wstępnej i pogłębionej w AOS nie pokrywała poniesionych rzeczywistych 
kosztów tych świadczeń. Przykładowo, rzeczywiste koszty diagnostyki przekroczyły 
uzyskany z ŚOW NFZ przychód o kwoty odpowiednio: 131,42 zł dla diagnostyki wstępnej 
oraz 2.393,46 zł dla diagnostyki pogłębionej. (dowód: akta kontroli, str. 664-666) 

[…]44 wyjaśniła, że w Szpitalu nie wystąpiły przypadki wskazujące na potrzebę rozliczenia 
więcej niż jednego pakietu wstępnej/pogłębionej diagnostyki onkologicznej, choć pacjentowi 

                                                      
44 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
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wydano jedną kartę DiLO, miały natomiast miejsce nieliczne przypadki wykonania 
dodatkowego badania, w tym diagnostycznego, po uprzednio zwołanym konsylium. (dowód: 
akta kontroli, str. 622, 683) Jak wyjaśniła, mogło to być podyktowane tym, że na jedno z 
badań zleconych przez specjalistę pacjent musiał poczekać nieco dużej niż przypadał 
termin konsylium, jednak na podstawie innych badań, które zostały zlecone pacjentowi 
można było ustalić plan leczenia. Inną sytuacją mogły być dodatkowe badania zlecone i 
wykonane przez inną placówkę (…), jeżeli placówka (…) uznała, że należy poszerzyć 
diagnostykę. (dowód: akta kontroli, str. 621-622) 

Szpital nie ponosił dodatkowych kosztów wynikających z konieczności dostosowania 
systemów informatycznych do wymogów związanych z realizacją pakietu onkologicznego. 
Obowiązująca umowa przewidywała konieczność bieżącego dostosowywania programów 
użytkowych, do zmian wynikających ze zmieniających się przepisów. (dowód: akta kontroli, 
str. 674) 

Realizując pakiet onkologiczny, Szpital poniósł dodatkowe koszty związane z planowaniem  
i koordynacją leczenia pacjentów (organizacją konsyliów): w 2015 r. w wysokości 6.200 zł,  
a w 2016 r. – 12.800 zł. Ponadto, w związku z koniecznością powołania koordynatora, 
PZOZ poniósł dodatkowe koszty w wysokości: 6.954,82 zł w 2015 r. oraz 5.372 zł w 2016 r. 
(do 30 sierpnia). (dowód: akta kontroli, str. 667-668, 675) Świadczeniodawca wskazał na 
następujące problemy z rozliczaniem i realizacją świadczeń w ramach pakietu 
onkologicznego: sztywne ramy czasowe diagnostyki, brak możliwości wystawienia karty 
onkologicznej przez specjalistę AOS bez potwierdzenia histopatologicznego, brak 
możliwości podglądu w AP-DiLO, portalu SZOI etapów realizowanych przez inne placówki, 
wprowadzanie pacjentów do dwóch kolejek w AP-KOLCE i systemie OPTIMED, zbyt krótki 
czas 14 dni na zwołanie konsylium i rozpoczęcie leczenia. (dowód: akta kontroli, str. 622, 
673) 

Tomasz Krzak, Kierownik Działu Kontraktowania i Statystyki Medycznej jako najczęściej 
występujący problem wskazał brak możliwości rozliczenia w ramach pakietu 
onkologicznego w rodzaju leczenie szpitalne świadczeń dotyczących zabiegów związanych 
z identyfikacją nowotworu. W trakcie tej samej hospitalizacji nie ma możliwości 
potwierdzenia nowotworu (wynik badania histopatologicznego dostępny jest po wypisie ze 
szpitala), założenia karty DiLO i przeprowadzenia konsylium, co warunkowałoby rozliczenie 
tej hospitalizacji w ramach pakietu. W efekcie – wiele hospitalizacji związanych z pakietem 
onkologicznym jest rozliczanych w ramach zakresów limitowanych. Problemem jest również 
brak możliwości rozliczenia diagnostyki wstępnej związanej z potwierdzeniem nowotworu 
dla pacjentów, którzy nie mają karty DiLO wystawionej przez lekarza POZ. (dowód: akta 
kontroli, str. 687-688) 

Jednocześnie, jak poinformowała […]45, specjalista onkolog kliniczny, pozytywnym 
rozwiązaniem wprowadzonym w ramach pakietu onkologicznego są wielodyscyplinarne 
konsylia pozwalające ustalić strategię leczenia w oparciu o wszystkie metody terapii 
onkologicznej, zarówno radykalnej, jak i systemowej. (dowód: akta kontroli, str. 673) 

Koordynator szybkiej terapii onkologicznej jako jedną z większych wad systemu obsługi kart 
AP-DiLO wskazała brak możliwości ustalenia kiedy dokonano wpisu na listę oczekujących  
i kiedy rozpoczęto leczenie pacjentów, którzy po określeniu postępowania terapeutycznego 
kontynuowali leczenie w ŚCO lub innej placówce. (dowód: akta kontroli, str. 644) 

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

                                                                                                                                       
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska pielęgniarki. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
45 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska lekarza. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
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Zdaniem NIK, wysokość ryczałtu, która nie pokrywa rzeczywistych kosztów wykonania 
badań diagnostycznych może ograniczać liczbę wykonywanych badań niezbędnych do 
postawienia trafnej diagnozy. Za powyższą tezą przemawia fakt pogłębiania diagnostyki już 
po zorganizowanym przez PZOZ konsylium pacjentom, których dalsze leczenie realizowało 
ŚCO. (dowód: akta kontroli, str. 676-677) 

Szpital nie poniósł kosztów dostosowania systemów informatycznych do wymogów 
związanych z realizacją pakietu onkologicznego, ponosił natomiast dodatkowe koszty 
związane z organizacją konsyliów, początkowo w ŚCO, a następnie we własnym zakresie. 
W PZOZ nie prowadzono analiz kosztów udzielania świadczeń pacjentom uzyskującym 
świadczenia w ramach pakietu onkologicznego. Ze sporządzonej na potrzeby kontroli 
kalkulacji wynika jednak, że kwota ryczałtu za wykonane badania diagnostyki wstępnej  
i pogłębionej w AOS nie pokrywała poniesionych rzeczywistych kosztów udzielenia tych 
świadczeń. 

4. Dostęp do świadczeń oraz realizacja pakietu 
onkologicznego w ambulatoryjnej opiece 
specjalistycznej i leczeniu szpitalnym 

Dostęp do świadczeń w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej 

Spośród 694 pacjentów, którzy w 2015 r. z uwagi na rozpoznanie spełniali kryterium objęcia 
pakietem onkologicznym oraz spośród 616 pacjentów, którzy kryterium to spełniali w 2016 r. 
(do 31 sierpnia), diagnozowano i leczono w ramach umów określających limity pacjentów 
odpowiednio 649 i 587 pacjentów (tj. 93% i 95%). Liczba pacjentów leczonych w 2015 r.  
w ramach umów określających limity w AOS uległa zmniejszeniu w stosunku do 2014 r.46 
Liczba badań diagnostycznych wykonanych tym pacjentom wynosiła odpowiednio:  
2193 w 2015 r. i 1337 w 2016 r. (do 31 sierpnia). Średnia liczba badań w przeliczeniu na 
nowego pacjenta wzrosła w 2015 r. i zmniejszyła się w bieżącym roku w porównaniu do 
roku ubiegłego (wynosiła odpowiednio: 2,5; 3,4 oraz 2,3). (dowód: akta kontroli, str. 678, 
682) 

Czas oczekiwania na udzielenie świadczeń pacjentów określanych jako przypadki stabilne 
w II kwartale 2016 r. (w porównaniu do II kwartału 2014 r.): 
- w Poradni Endokrynologicznej wzrósł 4,5-krotnie (ze 110 do 509 dni); 
- w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc zwiększył się z 45 do 55 dni; 
- w Poradni Chirurgii Onkologicznej uległ nieznacznemu skróceniu (z 17 do 15 dni); 
- w Poradni Onkologicznej uległ wydłużeniu z 22 do 50 dni. 
Dla przypadków pilnych czas oczekiwania: 
- w Poradni Endokrynologicznej został zmniejszony do zera; 
- w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc zwiększył się z 10 do 26 dni (w II kwartale 2015 r. było to 
nawet 34 dni); 
- w Poradni Chirurgii Onkologicznej uległ nieznacznemu wydłużeniu (z 9 do 10 dni); 
- w Poradni Onkologicznej uległ skróceniu z 12 do 7 dni. (dowód: akta kontroli, str. 679) 

Z przedłożonych w trakcie kontroli zestawień wynika, że realizacja pakietu wpłynęła na 
wydłużenie kolejek w Poradni Onkologicznej – pacjenci z kartą DiLO mieli bowiem 
pierwszeństwo w uzyskiwaniu świadczeń. Jednocześnie dla przypadków pilnych w kolejce 
standardowej czas ten uległ skróceniu. W poradni tej świadczeń udziela wyłącznie jeden 
lekarz, w tym dodatkowo także w ramach umowy kontraktowej. Przeprowadzenie analizy 
wpływu realizacji świadczeń w ramach pakietu onkologicznego na długość kolejek  
w poszczególnych poradniach jest jednak utrudnione z uwagi na fakt, że nie wszyscy 
pacjenci byli wpisywani do odrębnej kolejki onkologicznej w aplikacji AP-KOLCE, byli 
natomiast wpisywani do kolejki standardowej. (dowód: akta kontroli, str. 679) 

                                                      
46 Za 2014 r. podano szacunkowe dane o liczbie nowych pacjentów. 
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Średni rzeczywisty czas oczekiwania tych pacjentów, którzy zostali wpisani do aplikacji AP-
KOLCE do Poradni Onkologicznej wynosił od zera do 9 dni. Do Poradni Chirurgii 
Onkologicznej nie odnotowano kolejek.  

Świadczenia w ramach pakietu onkologicznego w AOS wykonane 24 pacjentom spośród 
30, których karty DiLO objęto analizą zostały udzielone w terminach przewidzianych 
zarządzeniem Nr 79 Prezesa NFZ. (dowód: akta kontroli, str. 592-593) Porównanie danych 
w kartach DiLO ze zanonimizowaną dokumentacją medyczną wykazało w zakresie 
diagnostyki wstępnej: 
- 22 spośród 30 pacjentom nie wykonywano diagnostyki wstępnej (w karcie DiLO – 
diagnostyka wstępna rozpoczęła się i zakończyła w tym samym dniu, w tym samym 
rozpoczęto też diagnostykę pogłębioną), a rozpoznanie nowotworu złośliwego nastąpiło na 
podstawie posiadanych już przez pacjenta wyników badań; 
- jeden z pacjentów badanie endoskopowe wykonane miał w trybie hospitalizacji na 
podstawie skierowania od lekarza POZ - w ramach diagnostyki wstępnej nie wykonano i nie 
rozliczono badań, choć diagnostyka ta trwała 11 dni; 
- u pozostałych siedmiu diagnostyka wstępna trwała od siedmiu do 56 dni.  

Pomiędzy zakończeniem diagnostyki wstępnej a rozpoczęciem pogłębionej u jednego 
pacjenta upłynęło 14 dni, przy czym wynikało to z przyczyn obiektywnych 
(przeciwwskazanie do wykonania TK). Dla pozostałych pacjentów etap diagnostyki 
pogłębionej rozpoczynano w dniu zakończenia diagnostyki wstępnej. (dowód: akta kontroli, 
str. 592-593) 

W zakresie diagnostyki pogłębionej siedmiu pacjentom nie wykonano żadnych badań 
(pacjenci dysponowali własnymi badaniami), dla dziewięciu pacjentów diagnostyka  
pogłębiona zakończyła się w tym samym dniu, a dla pozostałych trwała od trzech do 93 dni. 
(dowód: akta kontroli, str. 592-595) 

Wszyscy lekarze wykonujący i opisujący obrazowe badania diagnostyczne pracowali w dniu 
wykonania badania. (dowód: akta kontroli, str. 680-681)  

Dostęp do świadczeń w lecznictwie szpitalnym 

Spośród 161 pacjentów, którzy w 2015 r. z uwagi na rozpoznanie spełniali kryterium objęcia 
pakietem onkologicznym oraz spośród 109 pacjentów, którzy kryterium to spełniali w 2016 r. 
(do 31 sierpnia) diagnozowano i leczono w ramach umów określających limity pacjentów 
odpowiednio 134 i 64 pacjentów (tj. 83% i 59%). Liczba pacjentów leczonych w Szpitalu  
w 2015 r. w ramach umów określających limity zmniejszyła się w stosunku do 2014 r.47 
Liczba badań diagnostycznych wykonanych tym pacjentom wynosiła odpowiednio:  
1458 w 2015 r. i 469 w 2016 r. (do 31 sierpnia). Średnia liczba badań w przeliczeniu na 
nowego pacjenta wzrosła w 2015 r. i zmniejszyła się w 2016 roku w porównaniu do roku 
poprzedniego (wynosiła odpowiednio: 3,7; 10,9 oraz 7,3). (dowód: akta kontroli, str. 678, 
682) 

Czas oczekiwania na udzielenie świadczeń pacjentów określanych jako przypadki stabilne 
w II kwartale 2016 r. (w porównaniu do II kwartału 2015 r.) wydłużył się w Oddziale Chirurgii 
Ogólnej z 10 do 15 dni, a dla przypadków pilnych od zera do trzech dni. Do Oddziału 
Ginekologiczno-Położniczego i Onkologicznego Dziennego nie sprawozdawano kolejek  
w całym kontrolowanym okresie. Kolejki do leczenia szpitalnego, jak wynika z AP-KOLCE 
nie wystąpiły na żadnym oddziale dla pacjentów leczonych w ramach pakietu 
onkologicznego. Dane w tym zakresie, ze względu na fakt umieszczania części pacjentów 
leczonych na podstawie karty DiLO na standardowych listach oczekujących na udzielenie 
świadczeń nie są jednak rzetelne, co szczegółowo opisano w sekcji Ustalone 
nieprawidłowości. (dowód: akta kontroli, str. 679) 

U dwóch pacjentów (spośród 30, których karty DiLO i zanonimizowaną dokumentację 
medyczną objęto analizą) konsylium nie odbyło się – pacjenci na konsylium zostali 
skierowani, lecz wybrali dalsze leczenie w ŚCO. Dla 27 pacjentów, konsylium odbywało się 

                                                      
47 Za 2014 r. podano szacunkowe dane o liczbie nowych pacjentów. 



 
 

25 

 

w dniu zakończenia diagnostyki pogłębionej lub po upływie od jednego do 13 dni. Jeden 
pacjent na konsylium oczekiwał 29 dni od zakończenia diagnostyki pogłębionej. (dowód: 
akta kontroli, str. 592-593) 

Spośród 30 ww. pacjentów, 12 zostało wpisanych na listę oczekujących na leczenie 
onkologiczne w PZOZ (w tym czterech jeszcze przed zorganizowaniem konsylium). Dla  
10 z nich, leczenie szpitalne rozpoczęło się w terminie nieprzekraczającym 14 dni. (dowód: 
akta kontroli, str. 592-593) Trzech pacjentów na listę oczekujących wpisano po upływie 
odpowiednio 22, 22 i 28 dni od zakończenia diagnostyki pogłębionej. Pacjenci ci leczenie 
onkologiczne rozpoczęli po upływie odpowiednio 31, 36 i 23 dni od zakończenia pogłębionej 
diagnostyki. Jedna z pacjentek rozpoczęła  leczenie onkologiczne po upływie 50 dni od 
zakończenia diagnostyki pogłębionej. (dowód: akta kontroli, str. 592-593) U wszystkich tych 
pacjentów nie naruszono jednak przepisu § 7 ust. 3 zdanie drugie zarządzenia  
nr 81 Prezesa NFZ, zgodnie z którym od dnia umieszczenia świadczeniobiorcy na liście 
oczekujących na udzielenie świadczenia do określenia postępowania terapeutycznego  
i podjęcia leczenia onkologicznego nie może upłynąć więcej niż 14 dni.  

Zgodnie z zawartym porozumieniem z ŚCO, zabiegi operacyjne i chemioterapia w trybie 
ambulatoryjnym lub w trybie jednodniowej hospitalizacji, o ile pacjent wyrażał na to zgodę 
odbywały się w PZOZ. Chemioterapia w trybie hospitalizacji, radioterapia, leczenie 
nowotworów piersi odbywały się natomiast w ŚCO. W zawartym porozumieniu 
podwykonawca (ŚCO) zobowiązał się do rozpoczęcia leczenia w ciągu 14 dni od 
zorganizowania konsylium. Jak wynika z informacji pozyskanych z ŚCO, trzech pacjentów, 
którzy kontynuowali leczenie szpitalne w ŚCO, rozpoczęło leczenie po upływie 5, 9 i 194 dni 
od określenia planu leczenia przez WZT. (dowód: akta kontroli, str. 285-296) 

U jednej z pacjentek, WZT podczas konsylium wskazał na niekompletną diagnostykę 
wstępną i pogłębioną nowotworu piersi. Pacjentka została skierowana do ŚCO, gdzie 
wykonano jej dalsze badania i rozpoczęto leczenie. U kolejnego pacjenta, konsylium 
wskazało na brak potwierdzenia nowotworu złośliwego w badaniu histopatologicznym, 
zatem orzeczono, iż pacjent nie wymaga leczenie onkologicznego. (dowód: akta kontroli, 
str. 390-395, 414-419, 774) 

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

1. Świadczeniodawca nie zapewnił terminowego udzielania świadczeń niektórym 
pacjentom leczonym na podstawie karty DiLO. Spośród 30 pacjentów, których karty DiLO 
objęto badaniem, sześciu pacjentom udzielono świadczeń w ramach pakietu 
onkologicznego z naruszeniem terminów, o których mowa w § 15 ust. 11 zarządzenia Nr 79  
Prezesa NFZ (dotyczy AOS) oraz dwóm pacjentom z naruszeniem § 7 ust. 3 zdanie drugie 
zarządzenia nr 81 Prezesa NFZ (dotyczy leczenia szpitalnego): 
- dla dwóch pacjentów czas oczekiwania na pierwszą poradę w ramach diagnostyki 
wstępnej wynosił dłużej niż 14 dni (16 i 37 dni); 
- w dwóch przypadkach diagnostyka wstępna trwała odpowiednio 45 i 56 dni; 
- dla dwóch pacjentów diagnostyka pogłębiona trwała odpowiednio 32 i 93 dni; 
- dwóch pacjentów leczenie szpitalne rozpoczęło po upływie 14 dni od wpisu na listę 
oczekujących na udzielenie świadczenia (dowód: akta kontroli, str. 592-593) 

[…]48, koordynator szybkiej terapii onkologicznej i Katarzyna Arent, Kierownik Poradni 
Onkologicznej wyjaśniły, że podczas pierwszej rejestracji zdarzają się przypadki, że 
pacjenci nie legitymują się posiadaną kartą DiLO. Z uwagi na upływ czasu nie były w stanie 
wskazać jednoznacznej przyczyny. Odnosząc się do czasu trwania diagnostyki wstępnej, 
jako przyczynę wskazały czas oczekiwania na wykonanie biopsji mammotomicznej (badanie 
wykonywane jest tylko raz w miesiącu), a następnie czas oczekiwania na wynik tej biopsji. 
Czas trwania diagnostyki pogłębionej u jednej z pacjentek wynikał w dużej mierze z 

                                                      
48 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska pielęgniarki. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
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niezdecydowania pacjentki co do placówki, w której diagnostyka ta ma się odbywać. U 
kolejnego pacjenta nie były w stanie wskazać przyczyn upływu czasu pomiędzy wizytami. 
(dowód: akta kontroli, str. 597-598, 642-643) 

Joanna Telesz, Zastępca Dyrektora ds. Leczniczych w okresie od 1 stycznia 2015 do  
3 kwietnia 2016 r., odnosząc się do pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń  
w ramach AOS wyjaśniła, że nie ma szczegółowej wiedzy w powyższym zakresie, nie 
sygnalizowano jej problemów z realizacją pakietu onkologicznego. (dowód: akta kontroli,  
str. 768) 

Marcin Biesiada, Zastępca Dyrektora ds. Leczniczych, odnosząc się do pacjentów 
oczekujących na leczenie szpitalne wyjaśnił, że terminy takie zostały wskazane przez 
lekarzy prowadzących pacjentów. 

2. W systemie AP-DiLO nie wprowadzano daty wpisania pacjenta na listę oczekujących na 
udzielenie świadczenia, mimo że pacjent zapisywany był do kolejki oczekujących, co 
utrudniało koordynatorowi monitorowanie terminowości udzielania świadczeń i było 
niezgodne z instrukcją wypełniania karty DiLO. Konieczność oczekiwania przez pacjenta na 
udzielenie świadczenia na podstawie karty DiLO stwierdzono w 14 przypadkach. (dowód: 
akta kontroli, str. 356, 592-593) 

[…]49, koordynator szybkiej terapii onkologicznej, Katarzyna Arent, Kierownik Poradni 
Onkologicznej oraz Grzegorz Fitas, Dyrektor PZOZ wyjaśnili, że powyższe wynikało z 
niedopatrzenia. (dowód: akta kontroli, str. 597-598, 620) 

1. NIK zwraca uwagę, że przyjęta organizacja procesu leczenia pacjenta onkologicznego  
(m.in. zwoływanie konsylium raz na dwa tygodnie) sprawiała, że po zakończeniu diagnostyki 
pogłębionej (która w założeniu miała wskazywać na umiejscowienie i stopień 
zaawansowania potwierdzonego już nowotworu złośliwego) do momentu rozpoczęcia 
leczenia onkologicznego w skrajnym przypadku upłynęło nawet 50 dni. Zdaniem NIK,  
w kontekście ryzyka szybkiego pogorszenia się stanu zdrowia pacjenta onkologicznego  
i dezaktualizacji przeprowadzonych badań diagnostycznych może to być zbyt długi okres 
oczekiwania na rozpoczęcie leczenia. W sytuacji, gdy czas taki wynika ze względów 
medycznych, niemożność dotrzymania terminów należałoby udokumentować.  

2. NIK zwraca uwagę na fakt wykonywania dodatkowej diagnostyki po uprzednio zwołanym 
konsylium. Ustalenia kontroli wskazują na przypadki, w których przeprowadzoną i rozliczoną 
przez PZOZ diagnostykę wstępną i/lub pogłębioną inna placówka uznawała za 
niewystarczającą dla właściwego opracowania planu leczenia. 

Ocena wpływu pakietu onkologicznego na czas oczekiwania na udzielenie świadczeń 
onkologicznych zarówno dla pacjentów leczonych na podstawie karty DiLO, jak i pacjentów 
diagnozowanych i leczonych w ramach umów określających limity, nie była możliwa z uwagi 
na nierzetelność danych o rzeczywistym czasie oczekiwania na udzielenie świadczeń. 
Większości pacjentów zapewniono terminowe udzielanie świadczeń. Monitorowanie tej 
terminowości w systemie AP-DiLO utrudniało niewprowadzanie daty wpisu pacjenta na listę 
oczekujących na udzielenie świadczenia.  

5. Przestrzeganie wynikających z przepisów i standardów 
wybranych wymogów w zakresie zapewnienia jakości 
leczenia onkologicznego w leczeniu szpitalnym 

W okresie objętym kontrolą w strukturze PZOZ funkcjonował Zakład Patomorfologii. 
Ponadto Szpital współpracował w zakresie diagnostyki histopatologicznej i cytologicznej  
z ŚCO, a także z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Zakład Patologii Sp. z o.o.  
w Kielcach oraz Cytopath Spółka SA. 

                                                      
49 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej 
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1764) i art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych 
osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia  
i nazwiska pielęgniarki. Wyłączenia tego dokonano w interesie osoby  fizycznej. 
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Na podstawie zawartych porozumień ŚCO zobowiązało się do wykonywania zleconych 
przez Szpital świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie ze standardami, wytycznymi oraz 
zaleceniami postępowania diagnostyczno-terapeutycznego w nowotworach złośliwych, 
rekomendowanych przez polskie towarzystwa naukowe w odpowiednich dziedzinach 
medycyny, w tym w szczególności przez Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej.  
W porozumieniach wskazano m.in., że świadczenia są udzielane w możliwie jak 
najkrótszym terminie, a także, że w przypadku pacjentów skierowanych w ramach szybkiej 
diagnostyki onkologicznej i posiadających karty diagnostyki i leczenia onkologicznego 
świadczenia są udzielane zgodnie z terminami wskazanymi w § 6a pkt 4 rozporządzenia  
w sprawie świadczeń z zakresu AOS. Szpital zastrzegł sobie prawo do rozwiązania umowy 
w trybie natychmiastowym w przypadku m.in. zlecenia innemu podwykonawcy badań, które 
dotyczyły pacjentów z rozpoznanym nowotworem złośliwym i/lub posiadających kartę 
diagnostyki i leczenia onkologicznego. Załącznik do porozumienia stanowił cennik, w którym 
określono m.in. cenę za badanie histopatologiczne (35 zł za szkiełko), cenę za badanie 
immunohistochemiczne na materiale parafinowym i na preparatach cytologicznych (85 zł) 
oraz cenę za konsultację histopatologiczną i cytologiczną (obejmującą koszt dodatkowych 
barwień - 250 zł). Umowy zawarte z NZOZ Zakład Patologii w Kielcach oraz Cytopath 
Spółka SA określały koszt wykonywania badania histopatologicznego na odpowiednio 30 zł 
i 26 zł. (dowód: akta kontroli, str. 834-858)   

W okresie objętym kontrolą zmieniła się struktura wykonywania badań patomorfologicznych, 
tzn. zlecania ich podmiotom zewnętrznym oraz wykonywania w Zakładzie Patomorfologii 
PZOZ. W 2015 r. w Zakładzie Patomorfologii wykonywano 72% wszystkich badań,  
a w 2016 r. (do 31 sierpnia) – 55%; w 2015 r. 78% badań zlecanych na zewnątrz wykonywał 
NZOZ Zakład Patologii Sp. z o.o. w Kielcach, a w 2016 r. 62% badań wykonywanych poza 
PZOZ zlecono ŚCO. Wyjaśniając przyczyny tych zmian Dyrektor PZOZ Grzegorz Fitas 
podał, że o wyborze ośrodka decydują lekarze zlecający badania, w zależności od zakresu  
i charakteru badania. (dowód: akta kontroli str. 773, 779, 834-835) 

W okresie objętym kontrolą zlecono wykonanie 77 badań immunohistochemicznych (ŚCO 
zlecono 73 badań immunohistochemicznych w 2016 r., a Cytopath SA 4 badania w 2015 r.). 
W Zakładzie Patomorfologii PZOZ nie wykonywano badań immunohistochemicznych. 
(dowód: akta kontroli, str. 834-835, 859-866) 

Pacjentom leczonym w PZOZ w związku z rozpoznaniem raka sutka, raka żołądka, 
niedrobnokomórkowego raka płuca, raka jelita grubego, nowotworu podścieliskowego 
przewodu pokarmowego, włókniakomięsaka guzowatego skóry, czerniaka oraz chłoniaków 
nieziarnicznych z komórek szeregu B50 nie wykonywano badań molekularnych i tylko 
sporadycznie zlecano badania immunohistochemiczne51, co wynikało z faktu, iż PZOZ nie 
miał zawartych umów na programy lekowe dotyczące tych chorób. W PZOZ nie 
prowadzono leczenia nowotworów piersi52, pacjentki były kierowane na leczenie do ŚCO. 
(dowód: akta kontroli str. 859-866, 872-886) 

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

PZOZ zapewnił możliwość wykonywania badań patomorfologicznych w Zakładzie 
Patomorfologii działającym w jego strukturze lub w trzech podmiotach zewnętrznych.  
W Szpitalu nie wykonywano badań molekularnych pacjentom leczonym w związku  
z rozpoznaniem raka sutka, raka żołądka, niedrobnokomórkowego raka płuca, raka jelita 

                                                      
50 Wg ICD-10: rak sutka – C50, rak żołądka – C16, niedrobnokomórkowy rak płuca – C34, rak jelita 
grubego – C18, nowotwór podścieliskowy przewodu pokarmowego – C15-C18, C20, C48, 
włókniakomięsak guzowaty skóry – C44, C49, czerniak – C43, chłoniaki nieziarniczne z komórek 
szeregu B – C82-C85. Łączna liczba pacjentów leczonych z powodu ww. nowotworów wyniosła  
w okresie objętym kontrolą 339, w tym z rozpoznaniem raka sutka – 16. 
51 Badania takie wykonano dwóm pacjentom spośród 26 leczonych na raka żołądka oraz dwóm 
pacjentom spośród 94 z rozpoznaniem raka jelita grubego.  
52 W okresie objętym kontrolą wykonano sześć operacji w zakresie piersi, w żadnym z tych 
przypadków nie wykonywano śródoperacyjnych badań patomorfologicznych. 
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grubego, nowotworu podścieliskowego przewodu pokarmowego, włókniakomięsaka 
guzowatego skóry, czerniaka oraz chłoniaków nieziarnicznych z komórek szeregu B,  
a badania immunohistochemiczne wykonywano im tylko sporadycznie. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r.  
o Najwyższej Izbie Kontroli53, wnioskuje o: 

1. Zwiększenie nadzoru nad rzetelnością dokumentowania formy świadczenia i czasu 
pracy lekarzy zatrudnianych w PZOZ. 

2. Wprowadzanie rzetelnych danych do AP-DiLO i AP-KOLCE, a przez to zapewnienie 
rzetelności danych dotyczących pierwszego wolnego terminu udzielania świadczeń oraz 
średniego rzeczywistego czasu oczekiwania na ich udzielenie i terminowe przekazywanie 
tych danych do ŚOW NFZ. 

3. Zapewnienie kompletności dokumentacji medycznej pacjentów leczonych na podstawie 
karty DiLO. 

4. Wdrożenie procedury kompleksowo regulującej kwestie postępowania i organizacji 
udzielania świadczeń w ramach pakietu onkologicznego w rodzaju AOS i leczenie szpitalne, 
w tym powadzenia kart DiLO i przesyłania zamkniętych kart do lekarza pierwszego 
kontaktu, prowadzenia i oceny list oczekujących na udzielenie świadczeń, terminów ich 
udzielania, sposobu dokumentowania udziału w zespole prowadzącym leczenie pacjentów 
fizjoterapeuty, psychologa lub psychoonkologa, a także zapewnienie przestrzegania tej 
procedury. 

5. Zapewnienie składu WZT zgodnego z obowiązującymi przepisami, a w przypadkach 
losowych, gdy nie jest możliwa organizacja konsylium w składzie zgodnym z wymogami, 
rzetelne udokumentowanie faktycznego przebiegu procesu opracowania planu leczenia  
i poinformowanie o tym fakcie ŚOW NFZ. 

6. Uzupełnienie kart zgłoszenia nowotworu złośliwego ze statusem „szkic” i przesłanie ich 
do KRN. 

7. Terminowe przesyłanie KZNZ wypełnianych w wersji papierowej do wojewódzkiego 
biura rejestracji nowotworów w ŚCO. 

8. Poinformowanie wojewódzkiego biura rejestracji nowotworów w ŚCO o nierzetelnym 
zgłoszeniu nowotworu złośliwego, który nie został potwierdzony w wynikach badania 
histopatologicznego i konieczności korekty tego zgłoszenia.  

9. Sporządzenie korekty raportu statystycznego i rozliczeniowego dotyczącego diagnostyki 
pogłębionej i konsylium pacjenta, u którego nie został potwierdzony w diagnostyce wstępnej 
nowotwór złośliwy oraz zwrot środków do ŚOW NFZ. 

10.  Zapewnienie wszystkim pacjentom terminowego udzielania świadczeń onkologicznych 
na podstawie karty DiLO. 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje prawo 
zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, w terminie 
21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się do dyrektora Delegatury NIK 
w Kielcach. 

                                                      
53 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby 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. 

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. 

 

Kielce, dnia     stycznia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Kontroler: 

Marzena Baradziej 
specjalista kp. 
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Dyrektor 
Grzegorz Walendzik 
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