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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/057 – Przygotowanie i wdrożenie pakietu onkologicznego1. 

Okres objęty kontrolą 
 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Lata 2015 – 2016 (do 31 sierpnia) oraz okres opracowywania tzw. „pakietu onkologicznego”  
w 2014 r. 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Piotr Fatalski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKI/64/2016 
z dnia 2 września 2016 r. (dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Zespół Opieki Zdrowotnej w Końskich, ul. Gimnazjalna 41B, 26-200 Końskie (dalej: ZOZ). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dr n. med. Wojciech Przybylski, dyrektor ZOZ (dalej: Dyrektor). (dowód: akta kontroli str. 2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
Poradnie i oddziały ZOZ realizujące pakiet onkologiczny spełniały wymagania Narodowego 
Funduszu Zdrowia w zakresie kwalifikacji personelu medycznego oraz wyposażenia 
medycznego, choć dopiero w trakcie kontroli NIK dopełniono obowiązku aktualizacji danych 
o posiadanym sprzęcie medycznym w Systemie Zarządzania Obiegiem Informacji (dalej: 
SZOI). Nie we wszystkich przypadkach ZOZ zawiadomił Świętokrzyski Oddział Wojewódzki 
Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: ŚOW NFZ) o nieobecności lekarza, lekarzu 
zastępującym lub przerwie w udzielaniu świadczeń. 

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na bieżąco przyjmowano pacjentów  
z kartami diagnostyki i leczenia nowotworów (dalej: kartami DiLO), tym niemniej 
występowały przypadki, kiedy z opóźnieniem w stosunku do terminów określonych przez 
NFZ rozpoczęto diagnostykę pogłębioną. W kontrolowanym okresie nastąpiło nieznaczne 
wydłużenie czasu oczekiwania pacjentów nieonkologicznych na udzielenie świadczenia. 

ZOZ zapewnił koordynację leczenia, w tym dostęp do świadczeń chemioterapii oraz 
radioterapii onkologicznej i medycyny nuklearnej. Na potrzeby realizacji pakietu 
onkologicznego został utworzony Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny (dalej: WZT) 
oraz wyznaczono koordynatorów procesu leczenia onkologicznego. Konsylia odbywały się 
w wymaganym składzie. 

W ZOZ nie wprowadzano elektronicznie kart zgłoszenia nowotworu złośliwego (dalej: KZNZ) 
do Krajowego Rejestru Nowotworów (dalej: KRN), ale przesyłano je w postaci papierowej za 
pośrednictwem Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach (dalej: ŚCO), przy czym nie 
wszystkie sporządzone karty zostały przekazane do ŚCO, a wysyłka kart następowała ze 
znacznych opóźnieniem. 

W trakcie kontroli dokonano licznych zmian w procedurach związanych z realizacją pakietu 
onkologicznego, usuwając w ten sposób większość stwierdzonych nieprawidłowości. 

                                                      
1 Potoczne określenie aktów prawnych wprowadzających szybką terapie onkologiczną. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według  
3-stopniowej skali ocen jest nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie daje prawdziwego obrazu 
funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, Najwyższa Izba Kontroli stosuje 
ocenę opisową. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Spełnianie przez świadczeniodawców wymogów 
pakietu onkologicznego 

1.1. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna  

Zgodnie z regulaminem organizacyjnym3 ZOZ prowadził następującą działalność leczniczą: 
− stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne (szpitalne i świadczenia 

pielęgnacyjno-opiekuńcze); 
− ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne (poradnie specjalistyczne i pracownie 

diagnostyczne). 

W latach 2015-2016 ZOZ w umowach z ŚOW NFZ określono wysokość środków na 
prowadzenie w AOS diagnostyki onkologicznej w następujących zakresach świadczeń: 
endokrynologii, ortopedii i traumatologii narządu ruchu, gastroenterologii, nefrologii, 
dermatologii i wenerologii, neurologii, urologii, gruźlicy i chorób płuc, położnictwa  
i ginekologii, chirurgii ogólnej, chirurgii onkologicznej, okulistyki, otolaryngologii oraz gruźlicy 
i chorób płuc dzieci. Faktycznie diagnostyka onkologiczna w ramach pakietu 
onkologicznego prowadzona była w dwóch poradniach, tj. poradni chirurgii onkologicznej 
oraz poradni gruźlicy i chorób płuc. (dowód: akta kontroli str. 590-659) 

Badanie w zakresie spełniania przez ZOZ wymogów realizacji pakietu onkologicznego  
w AOS, określonych w § 6a rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych  
z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz w zarządzeniu nr 79/2014/DSOZ 
Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna4, przeprowadzono dla dwóch 
zakresów świadczeń, tj. chirurgii onkologicznej oraz gruźlicy i chorób płuc. 

Poradnia Gruźlicy i Chorób Płuc dysponowała na terenie ZOZ (w lokalizacji) spirometrem, 
nebulizatorem, pickflometrem, pulsoksymetrem, bronchoskopem, aparatami tomografii 
komputerowej (TK), ultrasonografii (USG) oraz rentgenowskim (RTG). W poradni chirurgii 
onkologicznej był dostęp do endoskopu, bronchoskopu, dermatoskopu oraz aparatów TK, 
USG i RTG. 

Zawierając umowy z podmiotami zewnętrznymi ZOZ zapewnił pacjentom dostęp do 
diagnostyki laboratoryjnej, diagnostyki mikrobiologicznej, mammografii, rezonansu 
magnetycznego (RM), pozytonowej tomografii emisyjnej (PET), badań scyntygraficznych.  

W latach 2015-2016 w Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc zatrudnionych było trzech lekarzy  
o specjalności z zakresu chorób płuc oraz pielęgniarka, w wymiarze ponad 50% czasu 
pracy poradni. Natomiast w Poradni Chirurgii Onkologicznej zatrudnionych było dwóch 
lekarzy o specjalności z zakresu chirurgii onkologicznej oraz pielęgniarka, w wymiarze 
ponad 50% czasu pracy poradni. 

Dla badanych zakresów ZOZ spełniał wymagania dotyczące świadczeniodawców 
realizujących świadczenia w poradniach specjalistycznych, określone w pozycjach 26 i 40 
załącznika 3 część A do zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ Prezesa NFZ (dowód: akta kontroli 
str. 4-44, 77-138) 

W wyniku porównania godzin pracy lekarzy i pielęgniarek zatrudnionych w ww. poradniach, 
wykazanych w harmonogramie stanowiącym załącznik do umowy z NFZ oraz listami 
obecności za miesiące listopad 2014 r., czerwiec 2015 r. i czerwiec 2016 r. stwierdzono, że 
ZOZ nie zawiadomił ŚOW NFZ o niektórych przypadkach nieobecności lekarzy, o czym 
szerzej w dalszej części wystąpienia pokontrolnego w sekcji „ustalone nieprawidłowości”. 
(dowód: akta kontroli str. 6-72) 

                                                      
3 Z dnia 17 grudnia 2012 r. 
4 NFZ z 2015 r. poz. 109, ze zm. 

Opis stanu 
faktycznego 



 

4 

Od 22 grudnia 2014 r. w ZOZ obowiązywała Procedura postępowania i organizacji 
udzielania świadczeń diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego. Zawierała ona 
m.in. ścieżki przyjmowania pacjentów w ramach pakietu onkologicznego: w AOS;  
w leczeniu szpitalnym z kartą DiLO (pacjentów posiadających ustalony plan leczenia 
indywidualnego); w leczeniu szpitalnym bez karty DiLO. 

Ścieżka dostępu dla pacjentów w ramach pakietu onkologicznego przyjmowanych w AOS 
przedstawiała się następująco: 
− zapisanie pacjenta w kolejkę oczekujących; 
− założenie karty DiLO5; 
− udzielenie porady początkowej rozpoczynającej wstępną diagnostykę onkologiczną  

w terminie 14 dni od zapisania świadczeniobiorcy na listę oczekujących; 
− zakończenie diagnostyki wstępnej w terminie 35 dni od jej rozpoczęcia; 
− w przypadku wykluczenia rozpoznania nowotworu złośliwego zamkniecie karty 

onkologicznej; 
− w przypadku potwierdzenia rozpoznania nowotworu złośliwego zgłoszenie KZNZ 

bezpośrednio do KRN; 
− wykonanie porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę onkologiczną 

w terminie siedmiu dni od dnia zakończenia diagnostyki wstępnej; 
− zakończenie pogłębionej diagnostyki w terminie 28 dni od jej rozpoczęcia; 
− skierowanie pacjenta na leczenie onkologiczne; 
− nieodpłatne wydanie pacjentowi kopii dokumentacji medycznej umożliwiającej 

opracowanie zindywidualizowanego planu leczenia; 
− dołączenie karty DiLO do dokumentacji medycznej w celu udokumentowania rozliczeń 

diagnostycznych pakietów onkologicznych. (dowód: akta kontroli str. 73-76) 

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

1. Zgodnie z § 6 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 2008 
r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej6, 
zmiany w harmonogramie dotyczące osób wykonujących zawody medyczne  
w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej7, wymagają zgłoszenia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego NFZ najpóźniej 
w dniu poprzedzającym ich powstanie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po 
zaistnieniu zdarzenia. 

ZOZ  nie zawiadomił ŚOW NFZ o nieobecności lekarzy w: 
− Poradni Chirurgii Onkologicznej: […]8 w dniach 23, 25, 30 czerwca 2015 r. oraz 

[…]9 w dniu 27 czerwca 2016 r. Nie wskazano osób ich zastępujących oraz nie 
poinformowano o braku możliwości udzielania świadczeń;  

− Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc: […]10 w dniach 10,16,17,23,24,30 czerwca 2015 r. 
oraz […]11 w dniu 12 czerwca 2015 r. Ponadto nie wskazano osób zastępujących 

                                                      
5 W przypadku jej braku i podejrzenia nowotworu złośliwego; nie dotyczyło diagnostyki i leczenia 
nowotworów złośliwych skóry, z wyjątkiem czerniaków skóry 
6 Dz. U. nr 81, poz. 484, a od 1 stycznia 2016 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 
2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016 
r., poz. 1146). 
7 Dz. U. z 2016 r. poz. 1638, ze zm. 
8 Tajemnica ustawowo chroniona: art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na 
prywatność osoby fizycznej). 
9 Tajemnica ustawowo chroniona: art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na 
prywatność osoby fizycznej). 
10 Tajemnica ustawowo chroniona: art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na 
prywatność osoby fizycznej). 
11 Tajemnica ustawowo chroniona: art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na 
prywatność osoby fizycznej). 
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ww. lekarzy odpowiednio: […]12 w dniach 10, 16, 17, 23, 24, 30 czerwca 2015 r. i 
14, 15 czerwca 2016 r., a w przypadku […]13 w dniach 12 czerwca 2015 r. i 17, 27 
czerwca 2016 r. (dowód: akta kontroli str. 6-72)  

ZOZ nie poinformował również o braku możliwości udzielania świadczeń  
(w konsekwencji nieobecności lekarza) w poradni chirurgii onkologicznej w ww. dniach, 
wbrew obowiązkowi wynikającemu z § 9 ust. 5 powyższego załącznika. (dowód: akta 
kontroli str. 6-72)  

Dyrektor wyjaśnił, że lekarze, o których mowa reprezentują wąskie specjalizacje, a co 
za tym idzie zatrudnienie większej ilości specjalistów jest niemożliwe ze względu na ich 
brak na rynku pracy. W przypadku nieobecności jednego z lekarzy nie ma możliwości 
zastąpienia go innym, albowiem dodatkowo problem zastępstw utrudnia fakt, że lekarze 
o tych specjalnościach poza godzinami pracy w poradniach pracują w innych 
komórkach ZOZ-u lub innych ośrodkach leczniczych, gdzie wykazani są do NFZ, co 
uniemożliwia przyjmowanie przez nich w poradniach w innych godzinach niż 
przypisane. Brak poinformowania NFZ o nieczynnych poradniach wynikał z braku 
powiadomienia o tych faktach odpowiednich służb administracyjnych oraz braku 
doprecyzowania sposobu przekazywania tych informacji w procedurach lub 
zarządzeniach obowiązujących w ZOZ w Końskich. (…) (dowód: akta kontroli str. 776) 

W dniu 21 października 2016 r. została wprowadzona procedura pn. Zasady 
informowania NFZ o nieobecności w pracy personelu udzielającego świadczeń, 
zmianach lekarzy udzielających świadczeń w przychodni specjalistycznej oraz 
przerwach w udzielaniu świadczeń. (dowód: akta kontroli str. 779)  

2. Zgodnie z § 15 ust. 11 pkt 1 zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ Prezesa NFZ 
świadczeniodawca udzielający świadczeń diagnostyki onkologicznej, o których mowa  
w § 8 ust. 2, obowiązany jest wykonać te świadczenia, w terminach 
nieprzekraczających 35 dni w przypadku wykonywania wstępnej diagnostyki 
onkologicznej. Od dnia 1 stycznia 2016 r. w myśl § 15 ust. 12 powyższego zarządzenia 
termin uległ skróceniu do 28 dni. 

Obowiązująca w ZOZ Procedura postępowania i organizacji udzielania świadczeń 
diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego zakładała zakończenie diagnostyki 
wstępnej w terminie 35 dni od jej rozpoczęcia, również w 2016 r. (dowód: akta kontroli 
str. 73-76) 

Dyrektor wyjaśnił, że nie skrócono terminu w powyższej procedurze przez przeoczenie. 
(dowód: akta kontroli str. 883) 

W poprawionej procedurze z dnia 19 października 2016 r. skrócono termin 
przeprowadzania diagnostyki wstępnej do 28 dni. (dowód: akta kontroli str. 793-795) 

ZOZ, dla Poradni Chirurgii Onkologicznej oraz Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc, spełniał 
wymogi określone w § 6a rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Wyposażenie będące w dyspozycji (w miejscu,  
w lokalizacji lub dostępie) AOS było zgodne ze stanem wymaganym. Dopiero w trakcie 
kontroli NIK zaktualizowano (dostosowano do obowiązujących regulacji) termin wykonania 
diagnostyki wstępnej w Procedurze postępowania i organizacji udzielania świadczeń 
diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego. Nie we wszystkich przypadkach ZOZ 
zawiadomił ŚOW NFZ o nieobecności lekarza, lekarzu zastępującym lub przerwie  
w udzielaniu świadczeń. 

                                                      
12 Tajemnica ustawowo chroniona: art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na 
prywatność osoby fizycznej). 
13 Tajemnica ustawowo chroniona: art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na 
prywatność osoby fizycznej). 
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1.2. Leczenie szpitalne 

Oddział Chirurgiczny Ogólny oraz Oddział Urologii spełniały – w zakresie kwalifikacji 
personelu medycznego oraz wyposażenia medycznego – wymagania określone  
w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego oraz zarządzenia nr 81/2014/DSOZ Prezesa NFZ. 

W latach 2015-2016 na Oddziale Urologii zatrudnionych było sześciu lekarzy specjalistów 
urologii, dwóch lekarzy w trakcie specjalizacji oraz 13 pielęgniarek, w tym trzy ze 
specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego i jedna pielęgniarstwa 
neurologicznego. Na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym w 2015 r. zatrudnionych było 
dziesięciu lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej, jeden specjalista kardiochirurgii i dwóch 
lekarzy w trakcie specjalizacji, a w 2016 r. o dwóch lekarzy specjalistów chirurgii ogólnej 
mniej. Natomiast na ww. oddziale w 2015 r. zatrudnionych było 20 pielęgniarek, w tym dwie 
ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa chirurgicznego, a także jeden sanitariusz 
medyczny. W 2016 r. nie zatrudniano już sanitariusza medycznego, a liczba pielęgniarek 
zwiększyła się do 21, w tym pięciu ze specjalizacją w zakresie pielęgniarstwa 
chirurgicznego. Lekarze i pielęgniarki zatrudnieni na ww. oddziałach posiadali kwalifikacje 
zgodne z wykazanymi w załączniku nr 2 Harmonogram-Zasoby do umowy z ŚOW NFZ  
nr 13-SZP03/1-11-00188-008. Na dzień 20 września 2016 r. nie było wykazanych w tym 
załączniku ambulansu medycznego Renault Kangoo oraz ssaka SO4-Ogarit, o czym 
szerzej w dalszej części wystąpienia w sekcji „ustalone nieprawidłowości”. (dowód: akta 
kontroli str. 189-266) 

ZOZ, jako udzielający świadczeń gwarantowanych w trybie hospitalizacji i hospitalizacji 
planowej realizujący leczenie onkologiczne, zgodnie z § 4a ust. 1 rozporządzenia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego posiadał procedurę 
postępowania i organizacji świadczeń. Na potrzeby realizacji pakietu onkologicznego został 
utworzony WZT w składzie: konsylium lekarzy onkologów zatrudnionych w ŚCO; chirurga 
onkologa; urologa; specjalisty fizjoterapii; psychologa. 

W ramach umów – porozumień o współpracy zawartych 19 grudnia 2014 r. oraz  
25 listopada 2015 r. ŚCO zobowiązało się do zapewnienia dostępu do WZT, składającego 
się z lekarzy specjalistów określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 20 października 
2104 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
leczenia szpitalnego14. ZOZ zawarł również umowy na świadczenie usług medycznych  
w zakresie określania indywidualnego planu leczenia onkologicznego z lekarzami 
następujących specjalności: chirurgii onkologicznej; onkologii klinicznej – chemioterapii; 
radiologii i diagnostyki obrazowej; radioterapii. ŚCO zapewniło również dostęp do 
świadczeń z zakresu chemioterapii, radioterapii onkologicznej, brachyteriapii oraz medycyny 
nuklearnej, o ile WZT zaplanuje takie leczenie w planie leczenia pacjenta. 

Zgodnie z umowami zawartym z lekarzami, mieli oni udzielać świadczeń medycznych, 
polegających na określeniu indywidualnego planu leczenia onkologicznego, w czasie 
spotkań WZT, pacjentom diagnozowanym i leczonym w ZOZ. (dowód: akta kontroli str. 73-
76, 131-138, 516-540) 

W ramach Procedury postępowania i organizacji świadczeń diagnostyki onkologicznej  
i leczenia onkologicznego m.in. opracowano dwie ścieżki przyjmowania pacjentów  
w leczeniu szpitalnym, tj. z kartą DiLO i bez karty. W przypadku pacjentów z kartą DiLO 
wskazano, że podjęcie leczenia następuje w terminie 14 dni od dnia zapisania 
świadczeniobiorcy na listę oczekujących. Dla pacjentów bez karty DiLO procedura 
przewidywała przyjęcie pacjenta na oddział, a następnie wykonanie pełnej diagnostyki 
zgodnej ze standardami, wytycznymi lub zaleceniami postępowania diagnostyczno-
terapeutycznego w nowotworach złośliwych rekomendowanymi przez polskie towarzystwa 
naukowe w odpowiednich dziedzinach medycyny, a także wykonanie badania 
histopatologicznego w ŚCO. Po przeprowadzonych badaniach pacjent miał być skierowany 
na konsylium w celu uzyskania indywidualnego planu leczenia. Dla pacjentów 

                                                      
14 Dz. U. z 2014 r., poz. 1441. 
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przyjmowanych na oddział bez karty DiLO nie określono terminu, w jakim należy rozpocząć 
leczenie. 

Zgodnie z procedurą postępowania i organizacji świadczeń w ramach pakietu 
onkologicznego koordynatorami procesu leczenia, w tym zapewnienia współpracy między 
podmiotami w ramach kompleksowej opieki nad pacjentem, wyznaczono: 
− lek. med. […]15, specjalistę chirurgii onkologicznej dla pacjentów we wszystkich 

zakresach objętych pakietem onkologicznym z wyłączeniem zakresu urologii; 
− lek. med. […]16, specjalistę urologii dla pacjentów w zakresie urologii. (dowód: akta 

kontroli str. 73-76)  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie stwierdzono 
nieprawidłowość polegającą na niezawiadomieniu ŚOW NFZ o zmianie w zasobach 
wykorzystywanych do realizacji umowy nr 13-SZP03/1-11-00188-008 o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej –  leczenie szpitalne. 

Zgodnie § 9 ust. 1 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych 
warunków umów stanowiącym, że świadczeniodawca udziela świadczeń zgodnie 
z określonym w umowie harmonogramem, zawierającym m.in. wykaz sprzętu i aparatury 
medycznej, a ponadto zgodnie z § 2 pkt 8 powyższej umowy świadczeniodawca (ZOZ) 
obowiązany był do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale wykonawczym 
przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie się zasoby będące w dyspozycji 
świadczeniodawcy służące wykonywaniu świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności 
osoby udzielające tych świadczeń i sprzęt. 

Na dzień 20 września 2016 r. spośród sprzętu medycznego wykazanego w powyższym 
załączniku ZOZ nie posiadał ambulansu medycznego Renault Kangoo o numerze 
rejestracyjnym TKN59ER oraz ssaka SO4-Ogarit. ZOZ sprzedał powyższy ambulans  
12 lutego 2013 r., a ssak został zlikwidowany 6 grudnia 2010 r. Nie zawiadomiono ŚOW 
NFZ o braku powyższych zasobów, które wykazano jako będące w dyspozycji Oddziału 
Chirurgicznego Ogólnego do udzielania świadczeń. (dowód: akta kontroli str. 221-266) 

Dyrektor wyjaśnił, m.in., że sytuacja ta była wynikiem braku przekazania informacji  
o wycofaniu z użytkowania samochodu osobom odpowiedzialnym za wprowadzanie zmian 
w systemie NFZ (SZOI). (dowód: akta kontroli str. 778) 

Kierownik Wydziału Nadzoru i Eksploatacji Aparatury Medycznej jako przyczynę 
nieusunięcia ssaka z systemu SZOI wskazał niedopatrzenie. (dowód: akta kontroli str. 266) 

W dniu 10 października 2016 r. ZOZ usunął ze zgłoszonych do systemu SZOI zasobów ww. 
ssak i ambulans. (dowód: akta kontroli str. 780-782) 

Oddział Chirurgiczny Ogólny oraz Oddział Urologii spełniały wymagania NFZ w zakresie 
kwalifikacji personelu medycznego oraz wyposażenia medycznego. Na potrzeby realizacji 
pakietu onkologicznego został utworzony WZT oraz wyznaczono koordynatorów procesu 
leczenia onkologicznego. Dopiero w trakcie kontroli NIK dopełniono obowiązku aktualizacji 
danych o posiadanym sprzęcie medycznym w systemie SZOI. 

                                                      
15 Tajemnica ustawowo chroniona: art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na 
prywatność osoby fizycznej). 
16 Tajemnica ustawowo chroniona: art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na 
prywatność osoby fizycznej). 
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2. Dostęp do świadczeń oraz realizacja pakietu 
onkologicznego, w tym obsługa kart DiLO oraz 
przesyłanie informacji do KRN 

2.1 Dostęp do świadczeń oraz realizacja pakietu onkologicznego  
w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej  

2.1.1. Lekarze specjaliści udzielający świadczeń w AOS w 2015 r. wydali 54 karty DiLO17,  
a w 2016 r. (do 31 sierpnia) – 19 kart18. Do AOS z kartą DiLO wystawioną przez lekarza 
POZ trafiło 80 pacjentów, w tym w 2015 r. 56 pacjentów, a w 2016 r. – 24. W badanym 
okresie podejrzenie nowotworu przez lekarza POZ zostało potwierdzone w 72 na 80 
przypadków, tj. w 90%. (dowód: akta kontroli str. 269-278) 

W ZOZ opracowano procedurę pn. Zasady prowadzenia rejestru oczekujących na 
udzielenie świadczeń zdrowotnych. Zarządzeniem Dyrektora ZOZ z 7 marca 2013 r., na 
podstawie art. 21 ust. 1 ustawy o świadczeniach, został powołany zespół oceny przyjęć do 
ZOZ, do zadań którego należało przeprowadzanie oceny listy oczekujących na udzielenie 
świadczenia.  

W Procedurze postępowania i organizacji udzielania świadczeń diagnostyki onkologicznej  
i leczenia onkologicznego zgodnie z art. 12 ust. 14 ustawy o świadczeniach wskazano, że 
dla pacjentów objętych diagnostyką mającą na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego lub 
leczeniem mającym na celu wyleczenie tego nowotworu, prowadzi się odrębną listę 
oczekujących na udzielenie świadczenia. Jako kryteria medyczne umieszczania pacjenta  
(z wyjątkiem znajdującego się w stanie nagłym) na liście oczekujących wskazano: stan 
zdrowia świadczeniobiorcy, rokowania co do dalszego przebiegu choroby, choroby 
współistniejących mające wpływ na nowotwór, z powodu którego ma być udzielone 
świadczenie oraz  zagrożenie wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności. 
(dowód: akta kontroli str. 73-76, 139-143) 

Rejestr pacjentów oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych prowadzony był  
w podziale na pacjentów onkologicznych i pozostałych za pomocą programu 
komputerowego System Obsługi Pacjenta Optimed firmy Comarch Healthcare. Analizę listy 
oczekujących na udzielenie świadczeń onkologicznych przeprowadzono według stanu na 
koniec marca i sierpnia 2015 r. i 2016 r. Na liście oczekujących na świadczenia zdrowotne 
nie było osób oczekujących na świadczenia onkologiczne. Pacjentów, którzy zapisywali się 
do Poradni Chirurgii Onkologicznej bez karty DiLO i bez rozpoznania onkologicznego 
wykazywano jako pacjentów nieonkologicznych. Liczba takich pacjentów (przypadki 
stabilne) wynosiła na koniec: marca 2015 r. – 26, sierpnia 2015 r. – 21, marca 2016 r. – 22  
i sierpnia 2016 r. – 16. Średni rzeczywisty czas oczekiwania wynosił odpowiednio 23, 29, 35 
i 29 dni. (dowód: akta kontroli str. 144-180, 564)  

Badanie w zakresie wywiązywania się ZOZ z obowiązku wynikającego z art. 23 ust. 4 
ustawy o świadczeniach, tj. przekazywania co najmniej raz w tygodniu do ŚOW NFZ 
informacji o pierwszym wolnym terminie udzielenia świadczenia, przeprowadzono na 
podstawie danych z marca i sierpnia lat 2015 – 2016. ZOZ – za pomocą aplikacji AP-
KOLCE19 – wywiązywał się z obowiązku, o którym mowa, za sierpień 2015 r. oraz marzec  
i sierpień 2016 r. ZOZ nie przekazał informacji za marzec 2015 r., ponieważ nie 
występowała kolejka pacjentów onkologicznych, a zgodnie z komunikatem SZOI20 
informacje dotyczące pierwszego wolnego terminu świadczenia dla pozostałych pacjentów 
należało wprowadzać do aplikacji AP-Kolce od 1 kwietnia 2015 r. (dowód: akta kontroli  
str. 161- 186) 

                                                      
17 W I kwartale – 15 kart, w II kwartale – 9, w III kwartale – 11 i IV kwartale – 19. 
18 W I kwartale – 4 karty, w II kwartale – 13, w III kwartale – 2. 
19 Aplikacja informatyczna NFZ służąca do prowadzenia list oczekujących na świadczenie zdrowotne. 
20 System Zarządzania Obiegiem Informacji NFZ; komunikat nr 114595 z dnia 10 lutego 2015 r. 
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Zespół oceny przyjęć do ZOZ przeprowadzał comiesięczną ocenę listy oczekujących na 
świadczenia medyczne, polegającą na sprawdzeniu, czy: 
− pacjenci byli wpisywani na bieżąco na listę oczekujących na udzielenie świadczenia; 
− pacjenci, którym udzielono świadczenia lub nie zgłosili się do poradni w wyznaczonym 

czasie byli wykreślani z listy oczekujących; 
− na listę oczekujących nie byli wpisywani pacjenci, którym udzielano kolejnego 

świadczenia; 
− nie było możliwości zwiększenia liczby przyjętych pacjentów „pierwszorazowych”; 
− lista nie zawierała innych błędów. (dowód: akta kontroli str. 139-143, 783-788)  

2.1.2. W 2014 r. liczba nowych pacjentów onkologicznych21 wynosiła 267. Pacjentom tym 
przeprowadzono łącznie 62 badania diagnostyczne. 

W 2015 r. spośród nowych pacjentów spełniających kryterium objęcia pakietem 
onkologicznym 56 było leczonych i diagnozowanych w ramach pakietu onkologicznego,  
a 307 w ramach umów określających limit pacjentów. Ww. pacjentom przeprowadzono 
odpowiednio 138 i 91 badań diagnostycznych.  
W 2016 r. (do 31 sierpnia) spośród nowych pacjentów spełniających kryterium objęcia 
pakietem onkologicznym 26 leczonych i diagnozowanych było w ramach pakietu 
onkologicznego, a 179 w ramach umów określających limit pacjentów. Ww. pacjentom 
przeprowadzono odpowiednio 76 i 54 badania diagnostyczne. 

W 2015 r. w stosunku do 2014 r. liczba nowych pacjentów onkologicznych wzrosła o 36%,  
a liczba przeprowadzonych badań diagnostycznych wzrosła o 269%. (dowód: akta kontroli 
str. 267-268) 

Odnosząc się do powyższych danych Dyrektor podał m.in.: nie wiem jakie kryteria wyboru 
zostały przyjęte przez firmę Comarch tworzącą te zestawienia. W zestawieniach mogą być 
ujęci pacjenci leczeni w różnych oddziałach, z powodu różnych powikłań z rozpoznaniem 
nowotworu złośliwego jako zasadnicze lub współistniejące, które nie było zasadniczą 
przyczyną leczenia pacjenta. (…) W zestawieniu mogli również znaleźć się pacjenci 
powtórnie przyjmowani do poradni lub w oddziały w celach kontrolnych, a takich 
przypadków nie mamy możliwości rozliczyć w „pakiecie onkologicznym”. (…) Należałoby 
analizować każdy przypadek odrębnie. NFZ nie zabraniał rozliczać pacjentów 
onkologicznych poza pakietem onkologicznym. W przypadku trudności z realizacją pakietu, 
środki  wyodrębnione na ten cel, a niewykorzystane w trakcie kwartału, były przenoszone  
w ramach poszczególnych zakresów w standardowe limity. (dowód: akta kontroli str. 777) 

Z udostępnionych danych (z aplikacji AP-KOLCE) wynika, że pacjenci nie oczekiwali na 
świadczenia w ramach pakietu onkologicznego. Dla pozostałych pacjentów (stan stabilny) 
średni rzeczywisty czas oczekiwania na przyjęcie w AOS22 wynosił w I kwartale 2014 r.  
od 0 do 298 dni, w I kwartale 2015 r. od 0 do 308 dni, a w I kwartale 2016 r. od 0 do 309 dni. 
Najdłuższy średni rzeczywisty czas oczekiwania na przyjęcie dotyczył Poradni 
Gastroenterologicznej (odpowiednio 298, 308 i 309 dni), a następnie Poradni 
Endokrynologicznej (142, 157 i 191) oraz Poradni Urologicznej (82, 71 i 96 dni). W ww. 
poradniach nastąpiło wydłużenie średniego rzeczywistego czasu oczekiwania na przyjęcie. 
W Poradni Ginekologicznej i Poradni Chirurgii Ogólnej pacjenci przyjmowani byli na 
bieżąco. 

Średni rzeczywisty czas oczekiwania na przyjęcie w AOS dla pacjentów pilnych wynosił  
w I kwartale 2014 r. od 0 do 26 dni, w I kwartale 2015 r. od 0 do 16 dni,  
a w I kwartale 2016 r. od 0 do 26 dni. Najdłuższy czas oczekiwania w I kwartale 2014 r. dla 
przypadków pilnych dotyczył Poradni Endokrynologicznej, w I kwartale 2015 r. – Pracowni 

                                                      
21 Spełniających kryterium objęcia pakietem onkologicznym, tj. z rozpoznaniami C00-C97  
(z wyłączeniem C44) oraz D00-D09 (z wyłączeniem D04), a od 1 listopada 2015 r. poszerzono 
zakres chorób nowotworowych o jednostki oznaczone symbolami: D33.0-D33.4, D35.2, D35.4 oraz 
D76.0. 
22 Badanie przeprowadzono dla następujących poradni: chirurgii onkologicznej, nefrologicznej, 
gastroenterologicznej, endokrynologicznej, ginekologicznej, gruźlicy i chorób płuc, chirurgii ogólnej, 
urologicznej oraz pracowni TK. 
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TK i w I kwartale 2016 r. – Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc. W badanym okresie wydłużył się 
średni rzeczywisty czas oczekiwania na przyjęcie przypadków pilnych w Poradni Gruźlicy  
i Chorób Płuc (odpowiednio 0, 0 i 26 dni), Poradni Urologicznej (0, 0, 19) i Pracowni TK  
(9, 16, 15). Dla powyższych przypadków czas oczekiwania uległ skróceniu w Poradni 
Endokrynologicznej (26, 2, 2), a w pozostałych badanych poradniach pacjenci pilni 
przyjmowani byli na bieżąco. (dowód: akta kontroli str. 187-188) 

Dyrektor wyjaśnił m.in., że z roku na rok przybywa pacjentów chcących leczyć się w naszym 
ZOZ (w tym z ościennych powiatów jak i województw), co jest spowodowane wysoką 
jakością leczenia, jak również kompleksowością usług (duża liczba dostępnych 
specjalności). Pierwszeństwo uzyskiwania świadczeń przez pacjentów z kartą DiLO nie 
miało wg nas dużego wpływu na ilość osób oczekujących w kolejkach oraz czas tego 
oczekiwania. (dowód: akta kontroli str. 777) 

W wyniku analizy przestrzegania terminów określonych w § 15 ust. 11 zarządzeniem 
Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju 
ambulatoryjna opieka specjalistyczna, otrzymanych w wersji elektronicznej kart DiLO  
z systemu AP-DiLO, stwierdzono że: 
− w 18 kartach DiLO na 145 pacjentów, którzy diagnozowani byli w AOS, wprowadzano 

datę wpisu na listę oczekujących na udzielenie porady wstępnej. Pacjenci, których 
wpisano na listę oczekujących na udzielenie porady wstępnej byli przyjmowani 
najpóźniej trzeciego dnia od wpisu na listę. Diagnostykę wstępną w 16 przypadkach 
zakończono w terminie do 24 dni od wpisania na listę oczekujących, a w pozostałych 
dwóch przypadkach odpowiednio 39 i 46 dni (w obu tych przypadkach wykluczono 
nowotwór złośliwy); 

− w żadnym przypadku nie występowała data wpisania na listę oczekujących na poradę 
początkową (etap diagnostyki pogłębionej); 

− spośród 79 przypadków, w których w systemie występowały daty zakończenia 
diagnostyki wstępnej i rozpoczęcia diagnostyki pogłębionej w 54 przypadkach 
diagnostykę pogłębioną rozpoczęto w terminie siedmiu dni. W pozostałych  
25 przypadkach wykonywanie diagnostyki pogłębionej rozpoczęto w terminie od 9 do 
47 dni od zakończenia diagnostyki wstępnej; 

− w 65 przypadkach, w których karty DiLO wystawiono w POZ lub AOS i potwierdzono 
nowotwór złośliwy brak było dat rozpoczęcia i zakończenia diagnostyki pogłębionej; 

− w 34 na 49 przypadków, gdy Kartę DiLO wystawiono w AOS, do dnia wykonania 
porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę onkologiczną nowotworu 
złośliwego upłynęło nie więcej niż 7 dni, w pozostałych 15 przypadkach czas ten 
wynosił od 9 do 47 dni; 

− we wszystkich przypadkach, w których w trakcie wizyty w AOS stwierdzono nowotwór 
złośliwy i wystawiono kartę DiLO, do dnia wykonania porady początkowej 
rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę onkologiczną nowotworu złośliwego nie 
upłynęło więcej niż 7 dni. (dowód: akta kontroli str. 269-278) 

W sprawie braku dat rozpoczęcia i zakończenia diagnostyki pogłębionej w 65 kartach DiLO, 
Dyrektor wyjaśnił, że część pacjentów ze względów medycznych jest kierowana na dalszą 
diagnostykę i leczenie w ramach pakietu onkologicznego do innych ośrodków leczniczych. 
(dowód: akta kontroli str. 803) 

Badaniem szczegółowym objęto 30 zanonimizowanych kart DiLO23 i odpersonalizowaną 
indywidualną dokumentację medyczną. W wyniku badania stwierdzono, że: 
− do systemów komputerowych, karty DiLO i indywidualnej dokumentacji medycznej 

jedynie w dwóch przypadkach wpisano daty wpisu na listę oczekujących24 na udzielenie 
porady onkologicznej w diagnostyce wstępnej i w jednym przypadku datę wpisu na listę 
oczekujących na udzielenie porady onkologicznej pogłębionej. Jako daty wpisu na listę 
oczekujących wpisano daty udzielenia porady; 

                                                      
23 24 karty wystawione w POZ, a pozostałe 6 w AOS. 
24 Datę wpisu wypełnia się jeśli pacjent był wpisany na listę oczekujących, w innych przypadkach pole 
pozostawia się puste (świadczenie zostało udzielone w dniu zgłoszenia). 
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− poradę początkową rozpoczynającą wstępną diagnostykę onkologiczną pacjenci 
uzyskali w terminie do 21 dni25 od założenia karty DiLO w POZ; 

− pełną diagnostykę wstępną przeprowadzano w ciągu jednego dnia w 12 z 24 
przypadków, a w pozostałych 12 przypadkach od dnia uzyskania porady początkowej 
rozpoczynającej wstępną diagnostykę onkologiczną do zakończenia diagnostyki 
wstępnej upłynęło od jednego do 22 dni26. W pięciu przypadkach, w których czas 
przeprowadzania diagnostyki wstępnej wynosił powyżej 10 dni, spowodowane było to 
oczekiwaniem na wynik biopsji.  

− porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę onkologiczną nowotworu 
złośliwego udzielano w terminie od 0 do 28 dni od dnia zakończenia diagnostyki 
wstępnej, w tym w 21 przypadkach w terminie do siedmiu dni, w sześciu przypadkach 
po upływie siedmiu dni, a w pozostałych trzech przypadkach nie wpisano daty 
wykonania porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę 
onkologiczną27;  

− pełną diagnostykę pogłębioną u 18 pacjentów przeprowadzono w jednym dniu,  
a u pozostałych 12 pacjentów od porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną 
diagnostykę do dnia zakończenia diagnostyki pogłębionej upłynęło od dwóch do 27 dni; 

− żadna z badanych kart DiLO nie była zamknięta; 
− lekarze wykonujący/opisujący obrazowe badania diagnostyczne (RTG, TK, USG  

i endoskopowe) pracowali w dniu wykonywania badania. (dowód: akta kontroli str. 279-
513, 816-865) 

Dyrektor, odnośnie nie wpisywania daty wpisu pacjentów na listę oczekujących, 
wyjaśnił, że pacjenci z kartą DiLO są przyjmowani w poradniach bez oczekiwania  
w kolejce, dlatego brak jest adnotacji o dacie wpisu na listę oczekujących na udzielenie 
porady onkologicznej w kartach DiLO, systemie komputerowym Optimed  
i indywidualnej dokumentacji medycznej. Nadmienić należy, że wszystkie systemy NFZ 
również rozliczeniowe, nie akceptują kart DiLO czy raportów rozliczeniowych bez 
wypełnienia pól obowiązkowych. Żaden z systemów NFZ, w tym również AP DiLO, nie 
wymagał wypełnienia pola z datą wpisu na listę oczekujących i nie było to w żaden 
sposób kwestionowane od stycznia 2015 roku przez NFZ. Gdyby pole było wymagane 
należałoby je wypełnić przynajmniej liczbą zero w przypadku braku oczekiwania  
w kolejce. (dowód: akta kontroli str. 777) 

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

Zgodnie z § 15 ust. 11 pkt 2 lit. a zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ Prezesa NFZ od dnia 
zakończenia diagnostyki wstępnej, do dnia wykonania porady początkowej rozpoczynającej 
pogłębioną diagnostykę onkologiczną nowotworu złośliwego nie może upłynąć więcej niż 7 
dni. Z danych z systemu AP-DILO wynika, że 25 na 79 pacjentów, w przypadku których w 
systemie występowały daty zakończenia diagnostyki wstępnej i rozpoczęcia diagnostyki 
pogłębionej, rozpoczęcie diagnostyki pogłębionej nastąpiło w terminie od 9 do 47 dni po 
zakończeniu diagnostyki wstępnej.  

Ponadto zgodnie z § 15 ust. 11 pkt 2 lit. c ww. zarządzenia, od dnia wykonania  
u świadczeniobiorcy porady w poradni specjalistycznej, w trakcie której stwierdzono 
nowotwór złośliwy i wystawiono kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, do dnia 

                                                      
25 W dniu założenia karty DiLO – 2 pacjentów; dzień po założeniu – 5 pacjentów, dwa dni po – 3 
pacjentów, cztery dni po – 2 pacjentów, pięć dni po – 1, sześć dni po – 1, osiem dni po – 1, 
jedenaście dni po – 2, dwanaście dni po – 1, czternaście dni po – 1, piętnaście dni po – 1, szesnaście 
dni po – 1, dwadzieścia jeden dni po – 1 i dwadzieścia dwa dni po – 1. 
26 Dzień po rozpoczęciu diagnostyki wstępnej w 1 przypadku, trzy dni po rozpoczęciu – 1, siedem dni 
po rozpoczęciu – 2 oraz po jednym przypadku odpowiednio 8, 9, 14, 16, 19, 21 i 22 dni po 
rozpoczęciu. 
27 Do 7 dni – 21 przypadków, w 9 dniu – 1 przypadek, w 12 dniu – 1, w 14 dniu – 1, w 16 dniu – 1,  
w 21 dniu – 1, w 28 dniu – 1, w pozostałych trzech przypadkach bezpośrednio po diagnostyce 
wstępnej przeprowadzono konsylium. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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wykonania porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę onkologiczną 
nowotworu złośliwego nie może upłynąć więcej niż siedem dni. 

W ZOZ u 15 z 49 pacjentów, którym kartę DiLO wystawiono w AOS, diagnostykę 
pogłębioną rozpoczęto w terminie od 9 do 47 dni od dnia wydania karty DiLO. (dowód: akta 
kontroli str. 269-513) 

Dyrektor wyjaśnił, że pacjenci nie zgłosili się na wizytę w wyznaczonym terminie. Lekarz 
prowadzący każdorazowo informuje pacjentów o kolejnej wizycie, ponadto każdy pacjent 
otrzymuje pisemną informację o dacie kolejnej wizyty. (dowód: akta kontroli str. 803) 

NIK zwraca uwagę na możliwość wskazywania – na podstawie § 10 ust. 1 pkt 6 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu  
i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania28 w indywidualnej 
dokumentacji medycznej innych wpisów, niż wynikające z §10 ust. 1 pkt 1-5, a także fakt, iż 
niezgłoszenie się pacjenta na ustalony termin udzielenia świadczenia może być podstawą 
skreślenia świadczeniobiorcy z listy oczekujących (art. 20 ust. 2b ustawy o świadczeniach), 
co wskazuje na zasadność dokumentowania takich zdarzeń. 

W ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej na bieżąco przyjmowano pacjentów  
z kartami DiLO, tym niemniej występowały przypadki, kiedy z opóźnieniem w stosunku do 
terminów określonych przez NFZ rozpoczęto diagnostykę pogłębioną. W 2015 r. w stosunku 
do 2014 r. o 36% wzrosła liczba nowych pacjentów onkologicznych, a o 269% liczba 
przeprowadzonych badań diagnostycznych. Średnia liczba badań diagnostycznych 
wykonanych w 2015 r. pacjentom onkologicznym rozliczanym w ramach pakietu była 
ośmiokrotnie wyższa niż dla pacjentów leczonych w ramach limitów świadczeń, a w 2016 r. 
(do 31 sierpnia) – dziewięciokrotnie wyższa. Odsetek pacjentów onkologicznych leczonych 
w ramach pakietu onkologicznego w stosunku do ogółu pacjentów onkologicznych był niski  
i wynosił w 2015 r. – 15,4%, a w 2016 r. – 12,7%.W kontrolowanym okresie nastąpiło 
nieznaczne wydłużenie czasu oczekiwania pacjentów nieonkologicznych na udzielenie 
świadczenia.  

2.2. Dostęp do świadczeń oraz realizacja pakietu onkologicznego  
w lecznictwie szpitalnym 

2.2.1. Badanie w zakresie faktycznej realizacji wymogów określonych w załączniku nr 3 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego przeprowadzono na próbie 30 odpersonalizowanych kart DiLO. 

We wszystkich badanych przypadkach odbyło się konsylium, w którym uczestniczyli, 
zgodnie z § 4a ust. 1 pkt 1 lit a rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych  
z zakresu leczenia szpitalnego, onkolog, radioterapeuta onkologiczny, radiolog i chirurg 
onkologiczny. Z lekarzami tymi zawarto umowy na świadczenie usług medycznych – 
określanie indywidualnego planu leczenia onkologicznego, a w przypadku koordynatora 
(chirurga onkologicznego) również na wdrażanie i koordynację leczenia dla pacjentów 
kierowanych szybką ścieżką onkologiczną. Konsyliów nie dokumentowano protokołami, 
jedynie w 8 na 30 przypadków ZOZ posiadał kopie wypełnionych ręcznie kart DiLO, 
zawierających podpisy lekarzy uczestniczących w konsylium oraz podjętą przez nich 
decyzją, co do dalszego leczenia. Fakt odbycia konsylium potwierdzały faktury wystawione 
za konsylia odbyte w danym miesiącu, do których załączano informacje, w którym dniu 
jakich pacjentów konsultowano. W przypadku braku kopii części karty DiLO dotyczącej 
konsylium ustalenia oparto na danych wprowadzonych przez ZOZ do systemu AP-DILO29. 
WZT każdorazowo określał sposób postępowania terapeutycznego30 jako zabieg 

                                                      
28 Dz. U. z 2015 r. poz. 2069. 
29 System Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego NFZ. 
30 W 18 przypadkach jako dalsze leczenie wskazano zabieg operacyjny, w dwóch przypadkach – 
zabieg operacyjny i chemioterapię, w jednym przypadku łącznie zabieg operacyjny, chemioterapię  
i radioterapię, w dwóch przypadkach – zabieg operacyjny i radioterapię, w trzech przypadkach 
chemioterapię, w trzech przypadkach – radioterapię, a w jednym przypadku – chemioterapię  
i radioterapię. 

Ocena cząstkowa 
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operacyjny, chemioterapię lub radioterapię. W badanych kartach DiLO nie wskazywano 
rodzaju planowanego zabiegu operacyjnego lub radioterapii ani schematu dawkowania leku 
w chemioterapii. Nie uzupełniono również kart DiLO w zakresie harmonogramu leczenia.  

W badanych kartach DiLO nie wpisano koordynatora procesu leczenia. W Procedurze 
postępowania i organizacji udzielania świadczeń w ramach pakietu onkologicznego 
koordynatorami procesu leczenia (w zależności od rodzaju schorzeń) wyznaczono lek. med. 
[…]31, specjalistę chirurgii onkologicznej i lek. med. […]32, specjalistę urologii.  

W siedmiu przypadkach – tych, w których dalsze leczenie polegało na chemioterapii lub 
radioterapii, ostatnie wpisy w dokumentacji medycznej dotyczyły konsylium, ponieważ 
leczenie prowadzone było w ŚCO. W 16 z pozostałych 23 przypadków leczenie było 
rozpoczęte w terminie do 14 dni od przeprowadzenia konsylium, a w 7 przypadkach33  
w terminie od 15 do 78 dni po konsylium. W trzech z powyższych siedmiu przypadków 
zabieg operacyjny poprzedzony był radioterapią w ŚCO. (dowód: akta kontroli str. 73-76, 
516-554) 

Lek. med. […]34 wyjaśnił m.in., że opóźnienie rozpoczęcia leczenia spowodowane było na 
wyraźną prośbę pacjentów (np. okres okołoświąteczny, konieczność uregulowania ważnych 
spraw osobistych). (dowód: akta kontroli str. 792) 

W badanych kartach DiLO, jak również w indywidualnej dokumentacji medycznej brak było 
informacji dotyczących udziału fizjoterapeuty i psychologa w procesie leczenia. 
(dowód: akta kontroli str. 73-76, 516-554) 

Dyrektor wyjaśnił, że fizjoterapeuci oraz psycholodzy są wzywani na konsultacje do 
pacjentów w przypadkach tego wymagających. O tym, czy są oni niezbędni w procesie 
leczenia pacjenta decyduje lekarz prowadzący, kierownik oddziału lub lekarz przyjmujący  
w poradni. (dowód: akta kontroli str. 776) 

ZOZ zapewnił koordynację leczenia, w tym dostęp do świadczeń chemioterapii oraz 
radioterapii onkologicznej i medycyny nuklearnej (w przypadku nowotworów leczonych  
z wykorzystaniem medycyny nuklearnej). ŚCO, w ramach zawartego porozumienia-umowy 
z ZOZ, zobowiązało się do wykonywania konsultacji WZT, w celu zaplanowania procesu 
leczenia i wydawania dokumentu określającego plan leczenia. ŚCO zobowiązało się także 
do wykonywania świadczeń medycznych z zakresu chemioterapii, radioterapii 
onkologicznej, brachyterapii i medycyny nuklearnej, o ile WZT zaplanuje takie leczenie  
w planie leczenia pacjenta. Konsultacje WZT miały odbywać się w terminie siedmiu dni od 
daty zgłoszenia przez ZOZ. ŚCO zobowiązało się do realizacji świadczeń, zgodnie  
z planem leczenia, jednak w przypadku pierwszej terapii u pacjenta, nie później niż w ciągu 
14 dni od daty określenia planu leczenia przez WZT. W przypadku oceny przez WZT 
diagnostyki jako niekompletnej ZOZ zobowiązał się do wykonania lub sfinansowania 
wykonanych w ŚCO badań niezbędnych do ustalenia planu leczenia, 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. (dowód: akta kontroli str. 131-138) 

ZOZ opracował procedury oceny i skutecznego leczenia bólu pn. Standard leczenia bólu 
ostrego i przewlekłego, o których mowa w § 5a rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego35. Zgodnie z procedurą  
w trakcie kwalifikacji do zabiegu operacyjnego lekarz anestezjolog przeprowadzał  
z pacjentem rozmowę na temat możliwości i metod uśmierzania bólu pooperacyjnego  

                                                      
31 Tajemnica ustawowo chroniona: art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na 
prywatność osoby fizycznej). 
32 Tajemnica ustawowo chroniona: art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na 
prywatność osoby fizycznej). 
33 Odpowiednio 20, 24 (dwa razy), 31, 39, 41 i 78. 
34 Tajemnica ustawowo chroniona: art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na 
prywatność osoby fizycznej). 
35 Dz. U. z 2013 r. poz. 1520, ze zm. 
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i wręczał mu ulotkę informacyjną. Po zabiegu operacyjnym lub w razie późniejszego 
zgłoszenia przez pacjenta bólu lekarz prowadzący, operujący lub dyżurny zlecał lek 
przeciwbólowy, określał ich rodzaj, dawkę oraz sposób podawania, zgodnie z jego 
charakterystyką i szczególnym uwzględnieniem chorób współistniejących i czynników 
ryzyka. Każdorazowe zlecenie, podanie leku należało obowiązkowo odnotować w Karcie 
leczenia bólu. Lekarz i/lub pielęgniarka mieli monitorować natężenie bólu u pacjenta 
minimum cztery razy na dobę, oceniać stopień nasilenia bólu w stanie spoczynku  
i w warunkach dynamicznych do chwili jego ustąpienia lub wypisania pacjenta ze szpitala. 
Ocena bólu miała być prowadzona wg skali wzrokowo-analogowej (VAS) i odnotowywana  
w Karcie leczenia bólu, jako wskaźnik skuteczności prowadzonej terapii. 

Prowadzenie Kart leczenia bólu sprawdzono na próbie 30 pacjentów onkologicznych 
spośród pacjentów przebywających na Oddziale Chirurgicznym Ogólnym i Oddziale Urologii 
w marcu i sierpniu 2015 r. i 2016 r. W indywidualnej dokumentacji medycznej we wszystkich 
badanych przypadkach znajdowała się Karta leczenia bólu. (dowód: akta kontroli str.  
555-563) 

W 2015 r. spośród 121 pacjentów onkologicznych leczonych w ZOZ, którym wystawiono 
karty DiLO, rozpoznanie nowotworu złośliwego nastąpiło podczas leczenia w POZ  
w 50 przypadkach tj. 41% ogółu, w AOS – 45 przypadkach (45%), a w SZP – 17 (14%) 
2015 r. Natomiast w 2016 r. (do 31 sierpnia) rozpoznano 106 nowotworów złośliwych, w tym 
w POZ – 22 (21%), w AOS – 19 (18%) i SZP – 65 (61%). (dowód: akta kontroli str. 269-278) 

Dyrektor wyjaśnił, że do listopada 2015 roku przepisy w zakresie pakietu onkologicznego 
utrudniały jego realizację w oddziałach szpitalnych (krótki termin na realizację 
poszczególnych etapów karty DILO), co przełożyło się na niewielki odsetek pacjentów, 
którym zakładano karty DILO. Sytuacja zmieniła się po wejściu w życie rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2015 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego36, gdzie znacznie wydłużono 
(do 28 dni) termin realizacji poszczególnych etapów karty DILO. (dowód: akta kontroli  
str. 869) 

2.2.2. W 2014 r. liczba nowych pacjentów onkologicznych wynosiła 244, którym 
przeprowadzono łącznie 486 badania diagnostyczne. 

W 2015 r. spośród nowych pacjentów spełniających kryterium objęcia pakietem 
onkologicznym 30 leczonych i diagnozowanych było w ramach pakietu onkologicznego,  
a 235 w ramach umów określających limit pacjentów. Ww. pacjentom przeprowadzono 
odpowiednio 11 i 461 badań diagnostycznych.  

W 2016 (do 31 sierpnia) spośród nowych pacjentów spełniających kryterium objęcia 
pakietem onkologicznym 76 leczonych i diagnozowanych było w ramach pakietu 
onkologicznego, a 183 w ramach umów określających limit pacjentów. Ww. pacjentom 
przeprowadzono odpowiednio 56 i 308 badań diagnostycznych. 

W 2015 r. w stosunku do 2014 r. wzrosła liczba nowych pacjentów onkologicznych o 9%,  
a liczba przeprowadzonych badań diagnostycznych zmniejszyła się o 3%. (dowód: akta 
kontroli str. 267-268) 

Dyrektor wyjaśnił m.in., że w roku 2015 kryteria kwalifikacji do pakietu onkologicznego były 
mocno restrykcyjne pod względem terminów związanych z leczeniem pacjentów, oraz 
przeprowadzeniem konsyliów. NFZ wprowadził możliwość rozliczenia w pakiecie 
onkologicznym zabiegu w trybie cito pod warunkiem otrzymania wyniku hist-pat i wykonania 
konsylium lekarskiego w trakcie trwania hospitalizacji. Należy jednak pamiętać, że obecnie 
większość zabiegów wykonywana jest endoskopowo, a pobyt pacjenta w oddziale trwa 2-4 
dni, co uniemożliwia w tak krótkim czasie spełnienie powyższego wymogu, natomiast 
dłuższe przetrzymywanie pacjenta w oddziale tylko w celu oczekiwania na wynik hist-pat 
oraz odbycia konsylium skutkuje dodatkowymi kosztami dla szpitala jak również jest 
niezgodne z założeniami jakie przyświecały przy wprowadzeniu do standardów leczenia 
zabiegów endoskopowych. Większość pacjentów w oddziałach urologicznym  

                                                      
36 Dz. U. z 2015 r., poz. 1612 
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i chirurgicznym jest leczona w trybie kilkudniowym. Sytuacja ta zmieniła się w listopadzie 
ubiegłego roku po zmianie rozporządzenia i wprowadzeniu terminu 28 dni na wykonanie 
tych czynności. (dowód: akta kontroli str. 777) 

Z udostępnionych danych wynika, że pacjenci w ramach pakietu onkologicznego nie 
oczekiwali na świadczenia w ramach pakietu onkologicznego. Natomiast dla pacjentów 
stabilnych średni rzeczywisty czas oczekiwania na przyjęcie w SZP37 wynosił w I kwartale 
2014 r. od 0 do 45 dni, w I kwartale 2015 r. od 0 do 56 dni, a w I kwartale 2016 r. od 0 do 64 
dni. Na oddziale chirurgicznym ogólnym czas oczekiwania wynosił odpowiednio 45, 30 i 33 
dni, na oddziale gastroenterologicznym – 28, 56 i 64 dni, a na oddziale urologicznym – 35, 
32 i 33 dni. Na oddziałach nefrologicznym i chorób wewnętrznych przyjęcia odbywały się na 
bieżąco. 

Średni rzeczywisty czas oczekiwania na przyjęcie w SZP dla pacjentów pilnych wynosił  
w I kwartale 2014 r. od 0 do 35 dni, w I kwartale 2015 r. od 0 do 18 dni, a w I kwartale  
2016 r. od 0 do 20 dni. W badanym okresie wydłużył się średni rzeczywisty czas 
oczekiwania na przyjęcie przypadków pilnych na oddziale gastroenterologicznym 
(odpowiednio – 0, 0 i 20), a na oddziałach urologicznym (8, 6 i 0) i chirurgicznym ogólnym 
(35, 18 i 0) skrócił się. Przypadki pilne na oddziałach nefrologicznym i chorób wewnętrznych 
przyjmowane były na bieżąco. (dowód: akta kontroli str. 187-188) 

Wyjaśnienia Dyrektora zamieszczono w części 2.1.2. wystąpienia pokontrolnego.  

W wyniku badania 30 zanonimizowanych kart DiLO38 i porównaniu ich z odpersonalizowaną 
indywidualną dokumentacją medyczną stwierdzono, że: 
− w żadnym przypadku nie zamieszczono daty wpisania pacjenta na listę osób 

oczekujących na leczenie szpitalne; 
− konsylia odbyły się u 26 pacjentów (u czterech pacjentów dokumentacja zakończona na 

etapie diagnostyki pogłębionej39), w tym w jednym przypadku w ŚCO. Skład konsyliów 
był zgodny z określonym w § 4a ust. 1 pkt 1 lit a rozporządzenia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego. Konsylia odbywały się w terminie do 
ośmiu dni od daty zakończenia diagnostyki pogłębionej40;  

− leczeniu szpitalnemu w ZOZ poddano 20 spośród 30 pacjentów, których karty DiLO 
badano. Trzech pacjentów rozpoczęło leczenie szpitalne przed datą konsylium,  
a pozostałych 17 w terminie od pięciu do 91 dni po dacie konsylium, w tym do 14 dni od 
daty konsylium leczenie rozpoczęło ośmiu pacjentów, dwóch do miesiąca,  
a pozostałych siedmiu po co najmniej miesiącu od daty konsylium. Spośród tych 
siedmiu pacjentów w przypadku pięciu odnotowano w karcie DiLO najpierw 
przeprowadzenie radioterapii lub chemioterapii; 

− koordynatora nie wskazano w żadnej z badanych kart DiLO; 
− żadna z badanych kart DiLO nie została zamknięta. (dowód: akta kontroli str. 279-513) 

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

1. W 22 z 30 badanych zanonimizowanych indywidualnych dokumentacji medycznych  nie 
było kopii kart DiLO, zawierających informacje z konsyliów, pomimo że zgodnie z § 15 
pkt 10 zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ Prezesa NFZ oraz § 1 pkt 5 zarządzenia  
nr 81/2014/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia 
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaj leczenie szpitalne41 w celu 
udokumentowania rozliczeń diagnostycznych pakietów onkologicznych 

                                                      
37 Badanie przeprowadzono dla następujących oddziałów: nefrologicznego, gastroenterologicznego, 
urologicznego, chorób wewnętrznych i chirurgii ogólnej. 
38 Dobór próby opisano w punkcie 1.3 wystąpienia pokontrolnego. 
39 Pacjenci więcej nie zgłosili się do ZOZ. 
40 W tym w 13 przypadkach w dniu zakończenia diagnostyki pogłębionej, w dwóch przypadkach  
w dniu następnym, w dwóch przypadkach dwa dni po zakończenia diagnostyki pogłębionej, w trzech 
przypadkach po pięciu dniach, w dwóch przypadkach po siedmiu dniach, w jednym przypadku po 
ośmiu dniach, a w trzech przypadkach brak było daty zakończenia diagnostyki pogłębionej. 
41 NFZ z 2015 r. poz.110, ze zm. 
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świadczeniodawca zobowiązany był do dołączenia kopii karty diagnostyki i leczenia 
onkologicznego do dokumentacji medycznej. (dowód: akta kontroli str. 516-554) 

Lek. med. […]42, koordynator leczenia w ramach pakietu onkologicznego  
(z wyłączeniem urologii) wyjaśnił, m.in. że w centrach onkologicznych pacjent przez 
wszystkie swoje etapy leczenia ma tylko jedną historię choroby i umieszczenie 
dodatkowej dokumentacji nie stwarza problemu. W naszym szpitalu za każdym 
pobytem zakładana jest nowa historia choroby. Do chwili obecnej nie wypracowano 
szczegółowych procedur i wytycznych odnośnie postępowania z kartami DiLO. (…)  
W naszym szpitalu w związku z tym, że wszyscy pacjenci do konsylium mieli lub będą 
mieli wykonane procedury zabiegowe, wypracowaliśmy schemat: w trakcie konsylium 
natychmiast wypełnialiśmy kartę DiLO w formie elektronicznej. Jeżeli chory przed 
konsylium przebył już zabieg operacyjny – kartę kopiowano od razu, oryginał 
otrzymywał pacjent a kopię umieszczano w historii choroby. Jeżeli pacjent miał być 
dopiero operowany to nie kopiowano karty DiLO (nie wypracowano procedury gdzie 
miałaby być przechowywana kopia i kto za nią miałby odpowiadać). Kartę DiLO 
podpisaną przez lekarzy uczestniczących w konsylium wydawano pacjentowi, 
kopiowano ją dopiero po przyjściu do szpitala i umieszczano w nowej historii choroby. 
Bardzo często zdarzały się sytuacje, że chory po przyjściu do szpitala nie był w stanie 
przedstawić karty DiLO (nie oddano mu jej po radio-, bądź chemioterapii, albo po prostu 
zapomniał jej zabrać) i musiał ją dostarczyć w terminie późniejszym. (dowód: akta 
kontroli str. 791) 

W dniu 19 października 2016 r. dokonano zmian w Procedurze postępowania  
i organizacji udzielania  świadczeń w ramach pakietu onkologicznego, wskazując na 
jakich etapach leczenia należy załączać kopię karty DiLO do indywidualnej 
dokumentacji medycznej. (dowód: akta kontroli str. 793-795) 

2. W badanych kartach DiLO nie wskazywano planu leczenia (rodzaju planowanego 
zabiegu operacyjnego lub radioterapii ani schematu dawkowania leku w chemioterapii). 
Nie uzupełniono również kart DiLO w zakresie harmonogramu leczenia oraz nazwiska 
koordynatora procesu leczenia. Było to niezgodne z pkt 10 instrukcji wypełniania karty 
zamieszczonej w załączniku do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 grudnia  
2014 r. w sprawie wzoru karty diagnostyki i leczenia onkologicznego43, a od dnia  
1 listopada 2015 r. z pkt 12 instrukcji wypełniania karty zamieszczonej w załączniku do 
rozporządzenia onkologicznego tym samym tytule44. 

Lek. med. […]45, koordynator, wyjaśnił m.in., że rubryki GB.1. Postępowanie 
terapeutyczne, GB.2. Koordynator, GB.3. Harmonogram, GC. Podsumowanie leczenia 
– muszą być uzupełniane ręcznie po wydrukowaniu karty DiLO (nie ma możliwości 
wprowadzenia tych danych w systemie elektronicznym). W tutejszym szpitalu oryginał 
karty DiLO po konsylium otrzymuje pacjent z wpisanymi odręcznie danymi 
koordynatora i decyzją konsylium oraz od pacjenta pobierany jest nr telefonu 
kontaktowego. Telefonicznie pacjent informowany jest gdzie i kiedy ma się zgłosić na 
dalsze leczenie. Szczegółowe uzupełnienie rubryk G2. Postępowanie terapeutyczne 
(zwłaszcza nazwy świadczeniodawcy) oraz G7. Harmonogram na etapie konsylium  
i przed wydaniem oryginału karty jest niemożliwe, gdyż: 
− konsylia odbywają się głównie w godzinach popołudniowych (nie ma możliwości  

w tych godzinach ustalić telefonicznie miejsca leczenia); 
− współpracujemy z kilkoma ośrodkami zakresie radioterapii i chemioterapii;  
− zdarzały się przypadki, że chory wybierał ośrodki leczenia inne niż zaproponowane 

przez nas. 

                                                      
42 Tajemnica ustawowo chroniona: art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na 
prywatność osoby fizycznej). 
43 Dz. U. z 2014 r., poz. 1751. 
44 Dz. U. z 2015 r., poz. 1627. 
45 Tajemnica ustawowo chroniona: art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na 
prywatność osoby fizycznej). 
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W związku z powyższym konieczność uzupełnienia rubryk GB.1. Postępowanie 
terapeutyczne oraz GB.3. Harmonogram wiąże się z potrzebą dodatkowego przyjazdu 
chorego i jest dla niego (osoby schorowane, w większości przypadków starsze) 
dodatkowym, niepotrzebnym obciążeniem. (dowód: akta kontroli str. 791) 

NIK zwraca uwagę, że żadna z badanych kart DiLO nie została zamknięta. Decyzja  
o zamknięciu karty należy do lekarza, jednak zgodnie z zaleceniami NFZ46 kartę zamyka się 
po zakończeniu leczenia radykalnego. Jeśli wznowa/przerzut pojawi się po zamknięciu 
karty, należy wydać nową. Zamkniętą kartę należy przekazać do lekarza pierwszego 
kontaktu, zgodnie z art. 32b ust. 2 i 3 ustawy o świadczeniach. 

Konsylia odbywały się w wymaganym składzie. ZOZ zapewnił koordynację leczenia, w tym 
dostęp do świadczeń chemioterapii oraz radioterapii onkologicznej i medycyny nuklearnej,  
w przypadku nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej. W badanych 
kartach DiLO nie wskazywano rodzaju planowanego zabiegu operacyjnego lub radioterapii 
ani schematu dawkowania leku w chemioterapii. Nie uzupełniono również kart DiLO  
w zakresie harmonogramu leczenia oraz nazwiska koordynatora procesu leczenia. 
Opracowano i stosowano procedury oceny i leczenia bólu. W 2015 r. spośród nowych 
pacjentów onkologicznych spełniających kryterium objęcia pakietem onkologicznym jedynie 
11,3% pacjentów leczonych było w ramach pakietu onkologicznego, a w 2016 r. − 29,3%. 
W 2015 r. w stosunku do 2014 r. wzrosła liczba nowych pacjentów onkologicznych, 
natomiast liczba przeprowadzonych badań diagnostycznych zmniejszyła się. 

2.3. Obsługa Kart DiLO w lecznictwie ambulatoryjnym  
i lecznictwie szpitalnym 

Dnia 15 maja 2014 r. ZOZ podpisał umowę z ESAPROJEKT sp. z o.o. (obecnie Comarch 
Healthcare S.A.), w ramach której usługodawca zobowiązał się do sprawowania opieki 
informatycznej nad oprogramowaniem OPTIMED/HIS i OPTIMED/ERP47, które zostały 
przekazane do eksploatacji w ZOZ. Usługodawca, w celu zapewnienia eksploatacji oraz 
prawidłowego funkcjonowania powyższego oprogramowania, zobowiązał się do 
wykonywania usług w zakresie serwisu oprogramowania konsultacji i doradztwa, modyfikacji 
oprogramowania i usunięcia usterek w programie. Umowa została zawarta na 36 miesięcy. 
Obsługa kart DiLO w systemie OPTIMED została wdrożona w lutym 2015 r. (dowód: akta 
kontroli str. 565-583) 

W 2015 r. 54 karty DiLO zostały zwrócone przez NFZ w systemie AP-DILO z powodu 
błędów, w tym w I kwartale – 14 kart, w II kwartale – 10, w III kwartale – 5 i w IV kwartale – 
25. (dowód: akta kontroli str. 583) 

W wyniku badania 3048 odpersonalizowanych kart DiLO i zanonimizowanej indywidualnej 
dokumentacji medycznej stwierdzono, że wyniki biopsji znajdowały się w dokumentacji  
28 pacjentów. W pozostałych dwóch przypadkach rozpoznanie z biopsji znajdowało się 
Karcie Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego. (dowód: akta kontroli str. 269-513) 

Dyrektor wyjaśnił, że wyniki biopsji znajdowały się w Pracowni Endoskopii Diagnostycznej  
i Zabiegowej. Pacjenci nie odebrali wyniku z pracowni, lecz lek med. […]49 na wizycie 
wydrukował ten wynik ze strony internetowej zakładu patologii. Wyniki zostały dołączone do 
dokumentacji indywidualnej pacjentów w poradni. (dowód: akta kontroli  
str. 801) 

Spośród 24 kart DiLO wystawionych w POZ 13 wystawiono od 6 do 37 dni przed 
uzyskaniem wyniku biopsji, a dziewięć w terminie od trzech do 15 dni po sporządzeniu 

                                                      
46 http://www.nfz-opole.pl/pakiet-onkologiczny/odpowiedzi-na-pytania-dot-pakietu-onkologicznego/ 
47 Programy użytkowe dostarczone w ramach kontraktu nr 010217690/2000/0189 na dostawę 
oprogramowania aplikacyjnego ruchu chorych i aptek oraz usług towarzyszących dla szpitali  
w ramach finansowanego z pożyczki Banku Światowego projektu rozwoju Służby Zdrowia. 
48 24 kart wystawionych w POZ i 6 wystawionych w AOS. 
49 Tajemnica ustawowo chroniona: art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na 
prywatność osoby fizycznej). 
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wyniku biopsji. W pozostałych dwóch przypadkach brak było informacji dotyczących biopsji. 
Spośród wyników biopsji sporządzonych po wydaniu karty DiLO w POZ, dwanaście 
wyników otrzymano przed pierwszą poradą uzyskaną w ramach diagnostyki wstępnej,  
w jednym przypadku w dniu uzyskania porady, w jednym przypadku po 35 dniach,  
a w pozostałych przypadkach w terminie od 1 do 14 dni po rozpoczęciu diagnostyki 
wstępnej.  

Spośród sześciu kart DiLO założonych w AOS jedną założono przed uzyskaniem wyniku 
biopsji, a pięć od 8 do 48 dni po jego sporządzeniu. W trzech przypadkach wynik biopsji 
uzyskano przed datą pierwszej porady lekarskiej, a w pozostałych trzech przypadkach 
wynik biopsji uzyskano w terminie od siedmiu do jedenastu dni po pierwszej poradzie 
lekarskiej w AOS. (dowód: akta kontroli str. 269-513) 

Wszystkie badane karty były aktywne, wobec czego nie mogły być przekazane do lekarzy 
POZ, zgodnie z art. 32b ust. 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej. (dowód: akta 
kontroli str. 269-278) 

Dyrektor wyjaśnił, że karty DiLO nie były przekazywane lekarzowi POZ ze względu na fakt 
posiadania przez pacjenta oryginału karty DiLO zawierającej wszystkie etapy leczenia (ZOZ 
posiada kserokopie i dostęp w systemie tylko do etapów realizowanych w naszym ośrodku), 
którą pacjent może okazać lekarzowi pierwszego kontaktu w przypadku takiej potrzeby. 
Lekarz POZ zgodnie z przepisami informowany jest o leczeniu pacjenta w AOS, a do tego 
celu służą określone przepisami specjalne druki. (dowód: akta kontroli str. 778) 

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

ZOZ dostosował posiadany system informatyczny do obsługi kart DiLO. We wszystkich 
badanych 30 przypadkach przeprowadzono biopsję, a jej wyniki lub rozpoznanie 
zamieszczono w dokumentacji medycznej.  

2.4. Zgłoszenia do Krajowego Rejestru Nowotworów 

W okresie objętym kontrolą ZOZ przekazywał KZNZ do ŚCO w wersji papierowej. Lekarze 
wypełniali KZNZ w systemie OPTIMED, drukowali i załączali do indywidualnej dokumentacji 
medycznej. Następnie Pracownik Działu Statystyki i Archiwizacji Dokumentacji (dalej: 
DSiAD) przesyłał KZNZ do ŚCO. (dowód: akta kontroli str. 564) 

Dyrektor wyjaśnił, że praktyką stosowaną od lat jest wysyłanie kart nowotworowych w wersji 
papierowej do ŚCO. W momencie wejścia w życie pakietu onkologicznego i pojawienia się 
w karcie DiLO rubryki z numerem KZNZ nadawanym w KRN, odbyły się telefoniczne 
konsultacje z działem zajmującym się wprowadzaniem KZNZ do KRN w ŚCO. Pracownicy 
ŚCO zalecili przesyłanie KZNZ na dotychczasowych zasadach oraz wypełnianie w karcie 
DiLO daty zgłoszenia karty do KRN. (dowód: akta kontroli str. 802) 

Dyrektor ŚCO Stanisław Góźdź potwierdził otrzymywanie KZNZ w wersji papierowej z ZOZ. 
(dowód: akta kontroli str. 905-906) 

W systemie OPTIMED sporządzono w 2014 r. 707 KZNZ, w 2015 r. – 702 karty, a w 2016 r. 
(do 31 sierpnia 2016 r.) – 563. Z datą rozpoznania w 2015 r. i 2016 r. (nowe przypadki) 
odnotowano odpowiednio 545 i 386 kart, a jako karty kontrolne odnotowano 231 i 161 
KZNZ. W pozostałych przypadkach (po 16 w roku) wprowadzający dane nie zaznaczyli, czy 
było to zgłoszenie nowego nowotworu, czy karta kontrolna. (dowód: akta kontroli str. 584) 

ZOZ przekazał do ŚCO w wersji papierowej w 2014 r. – 614 KZNZ, w 2015 r. – 696 kart i do 
31 sierpnia 2016 r. – 542. Spośród KZNZ sporządzonych w systemie OPTIMED ZOZ nie 
przekazał do ŚCO w 2014 r. – 93 kart, w 2015 r. – sześciu kart i do 31 sierpnia 2016 r. –  
21 kart. (dowód: akta kontroli str. 584-589) 
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W okresie objętym kontrolą na 227 kartach50 DiLO odnotowano datę zgłoszenia nowotworu 
do KRN, faktycznie była to data wystawienia KZNZ w systemie OPTIMED. (dowód: akta 
kontroli str. 269-278) 

W latach 2013-2016 w 2.877 KZNZ, sporządzonych w systemie OPTIMED, rozpoznanie 
histopatologiczne odnotowano w 2.421 kartach, tj. w 84%. Niepobranie materiału do 
badania zaznaczono w 499 kartach (17% ogółu). Podczas wypełniania KZNZ nie znano 
wyniku 71 badań (badanie w toku), tj. w 2% wszystkich kart51. Rozpoznanie 
histopatologiczne potwierdziło nowotwór złośliwy (wynik pozytywny) w 1.717 kartach, które 
stanowiły 60% ogółu kart52. Rozpoznania w 134 kartach (5% ogółu kart) nie potwierdziły 
nowotworu. 

Odsetek KZNZ z określeniem kodu zaawansowania nowotworu (TNM) w latach 2013-2016 
(do 31 sierpnia) wyniósł odpowiednio 45%, 45%, 51% i 59%, a stopień zaawansowania 
nowotworu określono w 0%, 0%, 69% i 100% kart. (dowód: akta kontroli str. 584) 

W żadnej spośród 30 badanych kart DiLO53 nie wskazano numeru zgłoszenia do KRN. Do 
rozpoczęcia niniejszej kontroli w systemie OPTIMED sporządzono 29 KZNZ do powyższych 
30 kart DiLO, pomimo że nowotwór złośliwy został potwierdzony we wszystkich  
30 przypadkach. Spośród sporządzonych 29 KZNZ jedynie 21 zostało przesłanych do ŚCO 
przed rozpoczęciem niniejszej kontroli, pozostałe osiem przesłano dopiero po 
przeprowadzonym badaniu. KZNZ w systemie OPTIMED były wypełniane w terminie do  
32 dni od założenia karty DiLO, w tym do trzech dni założono 14 KZNZ, od czwartego do  
10 dnia założono cztery KZNZ, od 11 do 20 dnia – siedem KZNZ, a po ponad 20 dniach – 
pięć. KZNZ były wysyłane do ŚCO w terminie do 1 do 560 dni od dnia wydania karty DiLO, 
w tym jedna w dniu następnym po wydaniu karty DiLO, od drugiego do 30 dnia – 0 KZNZ, 
od 31 do 90 dnia – 13 KZNZ, od 91 do 180 dnia – 6 KZNZ, od 181 do roku – pięć KZNZ  
i powyżej roku – cztery KZNZ. ZOZ przesyłał KZNZ w terminie od 5 do 205 dni po 
wystawieniu KZNZ w systemie OPTIMED. (dowód: akta kontroli str. 279-515, 808) 

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

1. ZOZ przekazywał KZNZ do ŚCO, niezgodne z art. 32a ust. 5 ustawy o świadczeniach, 
gdyż nie wszystkie sporządzone karty zostały wysłane, a większość kart wysłano  
z naruszeniem obowiązujących terminów. 

Spośród KZNZ sporządzonych w systemie OPTIMED ZOZ nie przesłał do ŚCO  
w 2014 r. 93 kart, w 2015 r. – sześciu kart i do 31 sierpnia 2016 r. – 21 kart.  

Badanie kart DiLO i zanonimizowanej dokumentacji medycznej potwierdziło, że nie 
wszystkie KZNZ zostały przekazane do ŚCO. W ośmiu przypadkach na 30 badanych 
kart DiLO, pomimo sporządzenia KZNZ w systemie OPTIMED, nie przekazano ich do 
ŚCO. (dowód: akta kontroli str. 279-515, 584-589) 

ZOZ przekazał do ŚCO 27 spośród 30 badanych KZNZ z naruszeniem terminów,  
o których mowa w załączniku 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. (dowód: akta 
kontroli str. 279-515, 808) 

Dyrektor wyjaśnił, że wysyłanie KZNZ do ŚCO następuje w cyklu miesięcznym,  
w niektórych oddziałach KZNZ wypełniają wskazani przez kierownika lekarze.  
W przypadku ich dłuższej nieobecności w pracy kierownicy nie wyznaczali innych 
lekarzy do dokonania tej czynności co przełożyło się na wydłużenie terminu wysłania 
kart do ŚCO. (dowód: akta kontroli str. 802) 

                                                      
50 W 2015 r. – 119 i w 2016 r. – 108. 
51 W 2013 r. – 3%, w 2014 r. – 2%, w 2015 r. – 1% i w 2016 r. – 4%. 
52 W 2013 r. – 63%, w 2014 r. - 56%, w 2015 r. – 62% i w 2016 r. – 56%. 
53 Dobór próby określono w punkcie 2.3. wystąpienia pokontrolnego. 
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Osiem kart, o których mowa wyżej, zostało przesłanych do ŚCO w dniach 28 września  
i 6 października 2016 r.  

Zarządzeniem nr 57/2016 r. z dnia 18 października 2016 r. Dyrektor określił zasady 
wypełniania KZNZ. W zarządzeniu wskazano, że lekarze udzielający świadczeń  
w poradniach specjalistycznych oraz kierownicy działów i oddziałów odpowiadają za 
terminowe wypełnianie i składanie KZNZ do DSiAD, który przesyła KZNZ do ŚCO. 
(dowód: akta kontroli str. 866) 

2. Pomimo obowiązku wynikającego z art. 32a ust. 6 ustawy o świadczeniach, w żadnej 
spośród 30 badanych kart DiLO nie było numeru zgłoszenia nowotworu do KRN, 
chociaż stwierdzono nowotwór złośliwy. Ponadto jako datę zgłoszenia nowotworu do 
KRN wskazywano datę wypełnienia KZNZ w systemie OPTIMED. (dowód: akta kontroli 
str. 279-457) 

Dyrektor wyjaśnił, że do kart DiLO nie wpisywano numeru KRN ponieważ nie 
otrzymujemy zwrotnie informacji o tych numerach z ŚCO dla wysłanych KZNZ. Ponadto 
w przypadku wprowadzenia daty zgłoszenia KZNZ w karcie DiLO, system nie wymaga 
wprowadzenia numeru KRN jak również niemożliwe jest wprowadzenie do karty DiLO 
numeru KRN w terminie późniejszym, ponieważ każdy zatwierdzony etap nie pozwala 
na wprowadzenie jakichkolwiek zmian bez jego anulowania oraz wypełnienia na nowo.  

Ze względu na fakt braku możliwości wystawienia karty DiLO bez podania daty 
zgłoszenia, data ta pokrywa się z datą wizyty pacjenta, natomiast jest różna od daty 
wysłania zgłoszenia do ŚCO oraz wprowadzenia jej do KRN przez pracowników ŚCO. 
System KRN przewiduje różne sposoby zasilania danymi o Karcie Zgłoszenia 
Nowotworu Złośliwego, między innymi wprowadzanie danych przez pracownika 
Wojewódzkiego Biura Rejestracji Nowotworów. (dowód: akta kontroli str. 802) 

3. Lek. med. […]54, wbrew obowiązkowi wynikającemu z art. 32a ust. 5 ustawy  
o świadczeniach, nie sporządziła KZNZ po stwierdzeniu nowotworu złośliwego (C34.8) 
u pacjenta posiadającego kartę DiLO o numerze 16032984847. (dowód: akta kontroli 
str. 490-491, 515) 

Jako przyczynę nieprawidłowości wskazała ona przeoczenie. (dowód: akta kontroli str. 
806) 

Stosowna karta została wypełniona w dniu 19 października 2016 r. (dowód: akta 
kontroli str. 807) 

W okresie objętym kontrolą lekarze zatrudnieni w ZOZ nie dokonywali zgłoszenia KZNZ 
bezpośrednio do KRN, ale za pośrednictwem ŚCO, przy czym nie wszystkie sporządzone 
KZNZ zostały przekazane do ŚCO. Wysyłka KZNZ następowała ze znacznych 
opóźnieniem. W jednym na 30 badanych przypadków lekarz, wbrew obowiązkowi 
wynikającemu z art. 32a ust. 5 ustawy o świadczeniach, nie sporządził KZNZ. Lekarze, 
pomimo obowiązku wynikającego z art. 32a ust. 6 ustawy o świadczeniach, w żadnej 
spośród 30 badanych kart DiLO nie wpisali numeru zgłoszenia nowotworu do KRN.  

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

Wartość umów (z uwzględnieniem aneksów) zawartych z ŚOW NFZ na 2014 r. wyniosła 
73.514.323 zł55, a wartość wykonanych i rozliczonych świadczeń objętych limitami wyniosła 
73.456.136 zł56. Wartość umów zawartych z ŚOW NFZ na 2015 r. wyniosła 78.886.589 zł57, 
a wartość wykonanych i rozliczonych umów w 2015 r. objętych limitami wyniosła 78.781.586 

                                                      
54 Tajemnica ustawowo chroniona: art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na 
prywatność osoby fizycznej). 
55 W tym AOS – 4.516.992 zł i SZP – 68.997.332 zł. 
56 W tym AOS – 4.495.830 zł i SZP – 68.960.305 zł. 
57 W tym AOS – 4.929.762 zł i SZP – 73.956.826 zł. 
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zł58. Wartość umów zawartych na cały 2016 r. objętych limitami wyniosła 78.289.415 zł59,  
a wartość wykonanych i rozliczonych świadczeń w 2016 r. (do 31 sierpnia) objętych limitami 
wyniosła 51.723.153 zł60. 

W poradni chirurgii onkologicznej oraz poradni gruźlicy i chorób płuc, tj. poradniach,  
w których realizowano pakiet onkologiczny, wartość umów zawartych na 2015 r. objętych 
limitami wyniosła 494.635 zł. Wartość wykonanych i rozliczonych świadczeń wyniosła 
427.249 zł, a wartość świadczeń wykonanych i rozliczonych w ramach pakietu 
onkologicznego – 22.295 zł. Wartość umów zawartych na 2016 r. (do 31 sierpnia) objętych 
limitami w ww. poradniach wyniosła 346.658 zł. Wartość wykonanych i rozliczonych z NFZ 
umów w 2016 r. objętych limitami wyniosła 195.582 zł, a wartość świadczeń wykonanych  
i rozliczonych w ramach pakietu onkologicznego wyniosła 9.607 zł. 

W oddziałach, w których realizowano pakiet onkologiczny, wartość umów zawartych na cały 
2015 r. objętych limitami wyniosła 9.067.888 zł. Wartość wykonanych i rozliczonych z NFZ 
umów w całym 2015 r. objętych limitami wyniosła 8.703.992 zł a wartość świadczeń 
wykonanych i rozliczonych w ramach pakietu onkologicznego wyniosła 363.896 zł. 
Natomiast wartość umów zawartych na 2016 r. (do 31 sierpnia) r. objętych limitami  
w powyższych oddziałach wyniosła 9.591.036 zł. Wartość wykonanych i rozliczonych z NFZ 
umów w 2016 r. objętych limitami wyniosła 5.738.610 zł, a wartość świadczeń wykonanych  
i rozliczonych w ramach pakietu onkologicznego wyniosła 617.188 zł. (dowód: akta kontroli 
str. 809) 

Nadwykonania w zakresach podstawowych, w ramach których realizowany był pakiet 
onkologiczny w 2015 r. w AOS wyniosły 32.317 zł, a w SZP – 0 zł. (dowód: akta kontroli  
str. 810) 

Dyrektor wyjaśnił m.in., że w znacznej mierze byli to pacjenci ze zdiagnozowanym 
nowotworem  w latach poprzednich (np. 2008, 2010), którzy przebyli leczenie onkologiczne, 
a ich stan kliniczny był i jest nadal monitorowany. Ponadto po odbytym konsylium, które 
kończy proces diagnostyczny, pakiet nie przewiduje możliwości wykonania pacjentowi 
żadnego dodatkowego badania oraz powrotu pacjenta do opieki ambulatoryjnej (np. zdjęcie 
szwów po zabiegu operacyjnym czy wykonanie badan/wizyt kontrolnych). Dodatkowo lekarz 
specjalista, nawet jeśli jest onkologiem, może wystawić kartę, i jednocześnie rozliczyć 
pacjenta z pakietu, po potwierdzeniu rozpoznania badaniami histologicznymi, w związku  
z tym cała diagnostyka wstępna przeprowadzana jest w ramach limitu. (dowód: akta kontroli 
str. 869) 

Komórki ZOZ, w których realizowany był pakiet onkologiczny, poniosły w latach 2014-2016 
(do 31 sierpnia) stratę w poszczególnych latach, w łącznej wysokości odpowiednio 
1.287.884 zł, 1.909.715 zł i 2.226.292 zł. W powyższym okresie dodatni wynik finansowy 
uzyskały jedynie poradnia chirurgii onkologicznej w 2014 r. i poradnia gruźlicy i chorób płuc 
w 2015 r. W latach 2014-2015 nastąpił zarówno wzrost przychodów, jak i kosztów  
w komórkach organizacyjnych realizujących pakiet onkologiczny. Przychody wzrosły  
z 9.308.451 zł61 w 2014 r. do 9.522.960 zł62 w 2015 r., tj. o 2,3%. Natomiast koszty ogółem 
wzrosły z 10.596.336 zł63 w 2014 r. do 11.432.676 zł64 w 2015 r., tj. o 7,9%. W tym samym 
czasie koszt wynagrodzeń wzrósł o 13,3%, z 3.479.556 zł65 w 2014 r. do 3.942.381 zł66  

                                                      
58 W tym AOS – 4.879.175 zł i SZP – 73.902.411 zł. 
59 W tym AOS – 4.692.966 zł i SZP – 73.596.449 zł. 
60 W tym AOS – 2.808.467 zł i SZP – 48.914.685 zł. 
61 Oddział urologiczny – 2.776.037 zł, oddział chirurgiczny ogólny – 6.162.869 zł, poradnia chirurgii 
onkologicznej – 168.786 zł, poradnia gruźlicy i chorób płuc – 200.758 zł. 
62 Oddział urologiczny – 2.956.072 zł, chirurgiczny ogólny – 6.117.344 zł, poradnia chirurgii 
onkologicznej – 140.422 zł, poradnia gruźlicy i chorób płuc – 309.123 zł. 
63 Oddział urologiczny – 3.201.935 zł, chirurgiczny ogólny – 6.897.300 zł, poradnia chirurgii 
onkologicznej – 131.000 zł, poradnia gruźlicy i chorób płuc – 366.101 zł. 
64 Oddział urologiczny – 3.628.992 zł, chirurgiczny ogólny – 7.301.323 zł, poradnia chirurgii 
onkologicznej – 194.005 zł, poradnia gruźlicy i chorób płuc – 308.356 zł. 
65 Oddział urologiczny – 1.207.122 zł, chirurgiczny ogólny – 2.098.336 zł, poradnia chirurgii 
onkologicznej – 30.818 zł, poradnia gruźlicy i chorób płuc – 143.280 zł. 
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w 2015 r. Do 31 sierpnia 2016 r. komórki, w których realizowany był pakiet onkologiczny 
uzyskały przychody ogółem w wysokości 6.561.122 zł, koszty ogółem w wysokości 
8.787.414 zł i koszty wynagrodzeń – 3.144.651 zł. (dowód: akta kontroli str. 811) 

Dyrektor wyjaśnił, że wyniki finansowe (…) w wymienionych okresach były ujemne ze 
względu na zbyt niską wycenę procedur (…), wysokie koszty diagnozowania i leczenia 
pacjentów oraz amortyzację. Redukcja kosztów musiałaby oznaczać obniżenie poziomu 
świadczonych usług dla pacjentów. Zatrudnienie w komórkach jest na poziomie 
optymalnym, jednak to koszty osobowe stanowią znaczny procent wydatków. Mimo iż ZOZ 
dba o oszczędną gospodarkę materiałową, nie można czynić oszczędności w zakresie 
zakupu sprzętu jednorazowego i leków, gdyż są one konieczne do udzielania świadczeń 
zdrowotnych na poziomie wymaganym przez standardy postępowania. Jedynym 
rozwiązaniem jest dążenie do zwiększenia wartości kontraktu z NFZ. Poza tym jedną  
z przyczyn jest również brak zapłaty za wszystkie zrealizowane świadczenia. (dowód: akta 
kontroli str. 869) 

W ZOZ nie prowadzono analizy kosztów udzielania świadczeń pacjentom, którzy uzyskali 
świadczenia w ramach pakietu onkologicznego. Zdaniem Dyrektora prowadzona analiza 
przychodów i kosztów w podziale na komórki organizacyjne udzielające świadczeń 
medycznych, obrazuje rentowność danej komórki i była wystarczająca. (dowód: akta kontroli 
str. 564, 812) 

Przeprowadzona na potrzeby niniejszej kontroli przez kierownika Działu Sprzedaży Usług  
i Zamówień Publicznych analiza kosztów badań diagnostycznych przeprowadzonych dla 
pacjenta o numerze karty DiLO 1605324422367 wykazała, że środki refundowane przez NFZ 
za wykonanie diagnostyki wstępnej i pogłębionej nie pokrywały kosztów badań. Koszt 
badań diagnostycznych wyniósł 5.223,24 zł68, refundacja wyniosła 1.468,28 zł69, a strata – 
3.754,96 zł. W powyższej analizie nie uwzględniono kosztów wynagrodzeń personelu  
i pozostałych kosztów związanych ze sprzedażą usług, co powiększyłoby wysokość straty. 
(dowód: akta kontroli str. 813) 

W wyniku przeanalizowania bazy danych dotyczących pacjentów, którzy uzyskali 
świadczenia w AOS w 2015 r. stwierdzono, że w bazie występuje sześciu pacjentów, którym 
udzielano świadczeń medycznych, dotyczących jednego rozpoznania, które zostały 
rozliczone częściowo w ramach pakietu onkologicznego, a częściowo na podstawie umów 
objętych limitami. W każdym z powyższych przypadków najpierw rozliczano pakiet 
onkologiczny, a wizyty kontrolne oraz kontynuację leczenia rozliczano w ramach umów 
objętych limitem. (dowód: akta kontroli str. 804, 814) 

Dyrektor wyjaśnił m.in., że pacjenci po zakończeniu diagnostyki i leczenia w ramach pakietu 
onkologicznego wymagają kontroli przez co najmniej 5 lat. Jest to postępowanie zgodne  
z zaleceniami Unii Onkologicznej. Kontrole początkowo wyznaczane są co 3 miesiące, 
potem co pół roku i coraz rzadziej. (dowód: akta kontroli str. 871) 

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły przypadki wskazujące na potrzebę rozliczenia 
więcej niż jednego pakietu wstępnej lub pogłębionej diagnostyki onkologicznej. (dowód: akta 
kontroli str. 804, 814) 

Lek. med. […]70, koordynator procesu leczenia onkologicznego poinformował, że  
w sporadycznych przypadkach istniała konieczność wykonywania dodatkowych badań 

                                                                                                                                       
66 Oddział urologiczny – 1.571.304 zł, chirurgiczny ogólny – 2.157.620 zł, poradnia chirurgii 
onkologicznej – 66.366 zł, poradnia gruźlicy i chorób płuc – 147.092 zł. 
67 Rozpoznanie nowotwory dolnego odcinka przewodu pokarmowego. 
68 Pozytonowa Tomografia Emisyjna PET – 4.600 zł, badanie histopatologicze – 2 x 42 zł, RTG klatki 
piersiowej – 35 zł, kolonoskopia z biopsją – 520 zł i badania laboratoryjne (kreatynina, CA 19.9, CEA) 
– 26,24 zł. 
69 Nowotwory dolnego odcinka przewodu pokarmowego: diagnostyka wstępna –– 498,20 zł  
i diagnostyka pogłębiona – 970,08 zł. 
70 Tajemnica ustawowo chroniona: art. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej (ze względu na 
prywatność osoby fizycznej). 
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diagnostycznych, po uprzednio zwołanym Konsylium. Dotyczyło to najczęściej chorych, 
którzy mieli wystawione karty DiLO po leczeniu szpitalnym. (dowód: akta kontroli str. 792) 

ZOZ nie poniósł kosztów dostosowania systemów informatycznych do wymogów 
związanych z realizacją pakietu onkologicznego, ponieważ zgodnie z § 7 pkt 1 opisanej  
w punkcie 2.3 wystąpienia pokontrolnego umowy z ESAPROJEKT sp. z o.o., w przypadku 
zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa, niosących konieczność zmian  
w programach użytkowych, poprzez zmianę istniejącego, usługodawca zobowiązał się 
uwzględnić te zmiany i wykonać niezbędne, związane z tym czynności mające na celu 
dostosowanie oprogramowania nieodpłatnie. (dowód: akta kontroli str. 565-582, 815) 

Dyrektor wskazał na następujące problemy z rozliczaniem świadczeń w ramach pakietu 
onkologicznego: 
− brak możliwości rozliczenia diagnostyki wstępnej w AOS u pacjenta bez karty DILO; 
− system elektroniczny do obsługi kart DILO blokuje się, nie uwzględnia wprowadzania 

zmian czy nowych informacji; 
− po konsylium, które kończy proces diagnostyczny u pacjenta, nie można wykonać już 

żadnego badania. Te, które trzeba dodatkowo przeprowadzić są wykonywane  
w ramach świadczeń limitowych. Pakiet ich nie obejmuje; 

− brak możliwości rozliczenia w pakiecie świadczeń kontrolnych wykonywanych na rzecz 
pacjenta po wykonaniu zabiegu zasadniczego; 

− pakiet nie przewiduje powrotu pacjenta do opieki ambulatoryjnej; 
− pakiet nie uwzględnia leczenia paliatywnego, żywienia dojelitowego lub pozajelitowego 

po zabiegach onkologicznych, przetaczania krwi i leczenia preparatami krwi.  
W pakiecie nie ma odrębnego finansowania badania PET, które cechuje wykrywalność 
ok. 90% schorzeń onkologicznych; 

− w przypadku wykonywania badania PET, cena za diagnostykę pogłębioną nie pokrywa 
kosztów tego badania. (dowód: akta kontroli str. 775) 

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

W ZOZ nie prowadzono analizy kosztów udzielania świadczeń pacjentom, którzy uzyskali 
świadczenia w ramach pakietu onkologicznego. Prowadzono natomiast analizę przychodów 
i kosztów w podziale na komórki organizacyjne udzielające świadczeń medycznych.  

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

ZOZ nie dysponował możliwością samodzielnego wykonania badań histopatologicznych. 
ZOZ zlecił Niepublicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej Zakład Patomorfologii sp. z o.o.  
w Kielcach wykonywanie badań histopatologicznych, cytologicznych, śródoperacyjnych, 
biopsji cienkoigłowych aspiracyjnych dokumentacją obrazową. Umowa została zawarta  
31 grudnia 2001 r. na czas udzielania świadczeń, z jednomiesięcznym okresem 
wypowiedzenia. (dowód: akta kontroli str. 564, 873-880) 

W okresie objętym kontrolą ZOZ zlecił przeprowadzenie 15.27871 badań 
histopatologicznych. Średni koszt badania wyniósł 21,93 zł. 

Na podstawie danych z systemów informatycznych ZOZ nie można wskazać pacjentów, 
którym wykonano badania histopatologiczne w podziale na rodzaje i stopnie nowotworów. 
W okresie objętym kontrolą w ZOZ leczono 39 pacjentów z rakiem sutka, w tym 32 z III i IV 
stopniem nowotworu. Wszystkim pacjentom z III i IV stopniem nowotworu wykonano 
badania immunohistochemiczne. Badania powyższe dały wynik HER2+++ w dziewięciu 
przypadkach, HER2++ w trzech przypadkach, HER2+ w siedmiu przypadkach, HER2 0  
w czterech przypadkach, w dziewięciu przypadkach nie określono wartości HER272.  

                                                      
71 W 2015 r. – 8.651 badań, a do 31 sierpnia 2016 r. – 6.627 badań. 
72 W dwóch przypadkach określono ER i PgR, a w siedmiu podano wynik w formie opisowej. 
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ZOZ nie prowadził leczenie spersonalizowane raka sutka, pacjenci byli kierowani do innych 
podmiotów leczniczych. ZOZ nie wykonywał i nie zlecał badań molekularnych. (dowód: akta 
kontroli str. 803-804, 881-882) 

Dyrektor wyjaśnił, że badania molekularne wykonuje się w nowotworach krwi takich jak np. 
chłoniaki czy białaczka. Pacjenci z tymi jednostkami chorobowymi nie są leczeni w ZOZ  
w Końskich lecz odsyłani celem określenia planu leczenia onkologicznego i leczenia do 
ŚCO, gdzie takie badania mają wykonywane. Podobnie ma to miejsce w przypadkach 
spersonalizowanego leczenia raka sutka. Ze względu na brak odpowiedniej aparatury,  
w naszym ZOZ wykonuje się tylko całkowite mastektomie. W przypadkach wymagających 
częściowej mastektomii pacjentki wysyłane są na leczenie do ŚCO. (dowód: akta kontroli 
str. 803-804) 

W okresie objętym kontrolą w ZOZ nie wystąpiły przypadki reoperacji u pacjentek leczonych 
z powodu raka sutka. W ZOZ nie wykonywano śródoperacyjnych badań 
patomorfologicznych. (dowód: akta kontroli str. 792) 

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

ZOZ nie dysponował możliwością samodzielnego wykonania badań histopatologicznych, 
jednak zapewnił dostęp do powyższych badań poprzez zlecenie ich wykonywania firmie 
zewnętrznej. ZOZ nie wykonywał i nie zlecał badań molekularnych, ponieważ pacjenci ze 
schorzeniami wymagającymi takich badań kierowani byli do ŚCO. 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK wnioskuje o: 

1. Wykonywanie badań diagnostycznych w terminach wynikających z w § 15 ust. 11 
zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ Prezesa NFZ. 

2. Wprowadzanie do karty DiLO numeru zgłoszenia nowotworu do KRN zgodnie z art. 32a 
ust. 6 ustawy o świadczeniach. 

3. Wpisywanie w kartach DiLO planu leczenia, harmonogramu leczenia oraz nazwiska 
koordynatora procesu leczenia. 

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

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. 

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. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Wnioski pokontrolne 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykorzystania uwag 
i wykonania wniosków 
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