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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/067 – Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin. 

Okres objęty kontrolą 
 
 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Lata 2014-2015 oraz wybrane dane (projekty programów i opracowań, dane statystyczno-
finansowe) dotyczące także lat wcześniejszych (2010-2013). 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Kielcach. 

Kontroler Andrzej Kamiński, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli  
nr LKI/12/2016 z dnia 21 kwietnia 2016 r. (dowód: akta kontroli str. 1). 

Jednostka 
kontrolowana 

Powiatowe Centrum Usług Medycznych w Kielcach, ul. Żelazna 35, 22-014 Kielce (dalej: 
PCUM lub Centrum). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Jarosław Wrzoskiewicz, Dyrektor PCUM.  (dowód: akta kontroli str. 2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
W okresie objętym kontrolą PCUM zapewniło osobom z chorobą Alzheimera właściwą 
realizację świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (dalej także POZ), udzielanych na 
podstawie umowy zawartej ze Świętokrzyskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego 
Fundusz Zdrowia. Opieką Centrum objęto w 2014 r. 30 osób dotkniętych chorobą 
Alzheimera, a w 2015 r. – 36 osób, co stanowiło niewielki odsetek pacjentów korzystających 
ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (odpowiednio 0,33% i 0,41%).  

Na podstawie analizy dokumentacji medycznej 100 pacjentów POZ w wieku 60 lat i powyżej 
stwierdzono, że w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjenci nie byli pytani  
o występowanie zaburzeń pamięci. W sytuacjach, kiedy zgłaszali oni tę dolegliwość, byli 
kierowani do poradni specjalistycznych, najczęściej do poradni neurologicznej, działającej  
w ramach PCUM. Objęta ww. analizą dokumentacja medyczna spełniała wymogi 
wynikające z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie 
rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania2.  

W latach 2014 – 2015  lekarze PCUM skierowali do zakładów opiekuńczych trzy osoby 
chore na chorobę Alzheimera. Sposób i tryb skierowania był zgodny z wymogami § 2-4 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie kierowania do 
zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-opiekuńczych3.  

W okresie objętym kontrolą pracownicy Centrum uczestniczyli w kursach szkoleniowych 
dotyczących opieki nad osobami starszymi, w tym chorymi na chorobę Alzheimera. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo 
stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. W przypadku, gdy 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 się ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
2 Dz. U. z 2014 r. poz. 177, ze zm. 
3 Dz. U. z 2012 r. poz. 731. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. W okresie objętym kontrolą PCUM realizował zawartą ze Świętokrzyskim Oddziałem 
Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia (dalej: ŚOW NFZ) umowę4 o udzielanie 
świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (dalej: POZ).  
W latach 2014-2015 Centrum udzielało także świadczeń w zakresie ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej oraz rehabilitacji leczniczej.  

(dowód: akta kontroli str. 3-65, 128-129) 

Liczba pacjentów POZ wynosiła na koniec 2014 r. 9,1 tys., a na koniec 2015 r. – 8,7 tys., 
zaś liczba udzielonych im świadczeń – odpowiednio 50,5 tys.5 oraz 49,7 tys.6 (średnio 5,6 
oraz 5,7 świadczenia na jednego pacjenta w ciągu roku). Szacunkowe koszty udzielenia 
świadczeń wzrosły z 2.439,3 tys. zł w 2014 r. do 2.488,8 tys. zł w 2015 r., a kwota refundacji 
przekazanej przez ŚOW NFZ odpowiednio z 2.400,0 tys. zł do 2.566,7 tys. zł.  

Pacjenci w wieku powyżej 60 lat stanowili w 2014 r. 53,8% ogółu, a w 2015 r. – 53,6%. 
Udzielone im świadczenia stanowiły odpowiednio 58,8% i 82,3% wszystkich udzielonych 
świadczeń. Struktura wiekowa tych pacjentów (w stosunku do liczby pacjentów ogółem) 
przedstawiała się następująco:  
− od 60 do 65 lat – 14,3% w 2014 r. i 14,8% w 2015 r. 
− od 65 do 70 lat – 13,5% w 2014 r. i w 2015 r. 
− od 70 do 75 lat – 8,3% w 2014 r. i 8,1% w 2015 r. 
− od 75 do 80 lat – 8,1% w 2014 r. i w 2015 r. 
− powyżej 80 lat – 9,6% w 2014 r. i 9,1% w 2015 r. 

Liczba pacjentów z chorobą Alzheimera wynosiła 307 w 2014 r. i 368 w 2015 r. Udzielono im 
odpowiednio 61 i 63 świadczeń. Udział kosztów świadczeń udzielonych pacjentom  
z chorobą Alzheimera w kosztach ogółem wyniósł 0,12% w 2014 r. i 0,13% w 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 66-73) 

Z danych statystycznych GUS9 wynika, że na przestrzeni lat 2010-2014 liczba Polaków  
w wieku powyżej 60 lat wzrosła o 849,8 tys., a ich udział w populacji wzrósł z 16,75%  
w 2010 r. do 18,99 w 2014 r. Dla grupy 65+ wzrost wynosił odpowiednio 683,6 tys., a jej 
udział w populacji wzrósł z 13,47% do 15,27%. Oszacowana10 na podstawie powyższych 
danych liczba osób z chorobą Alzheimera w Polsce wynosiła ok. 260-310 tys. w 2010 r. 
oraz 300-350 tys. w 2014 r.  

Według szacunków chorobą Alzheimera dotkniętych jest 5% osób w wieku 65-70 lat, 10% 
osób w wieku 70-75 lat, 20% osób w wieku 75-80 lat oraz 40% w wieku 80-85 lat. 

Z powyższego wynika, że udział pacjentów PCUM z chorobą Alzheimera w ogólnej liczbie 
pacjentów w przytoczonych powyżej przedziałach wiekowych był znacznie niższy od 
szacowanego w kraju.  

(dowód: akta kontroli str. 77-83) 
                                                      
4 Nr 13-POZ01-14-00095-059. 
5 Pacjentom w wieku 60+ udzielono 29.708 świadczeń (58,8% świadczeń udzielonych ogółem),   
z tego w poszczególnych grupach wiekowych: 60-65 - 5.424 (10,7%), 65-70 - 6.497 (12,9%), 70-75 - 
5.092 (10,1%), 75-80 - 5.505 (10,9%) oraz 80+ - 7.190 (14,2%). 
6 Osobom w wieku 60+ udzielono 40.927 świadczeń (82,3% świadczeń udzielonych ogółem),  z tego 
osobom w wieku: 60-65: 10.585 (21,3%), 65-70: 12.002 (24,1%), 70-75: 6.903 (13,9%), 75-80: 5.301 
(10,7%) oraz pow. 80: 6.136 (12,3%). 
7 Z tego w grupach wiekowych: 60-65: 0, 65-70: 2 (0,16% liczby pacjentów w grupie wiekowej),  
70-75: 6 (0,80%), 75-80: 7 (0,94%), pow. 80: 15 (1,71%). 
8 W grupie pacjentów 60+ na chorobę Alzheimera chorowały 32 osoby (0,37%), z tego w grupach 
wiekowych: 60-65: 0, 65-70: 2 (0,17% liczby pacjentów w grupie wiekowej), 70-75: 6 (0,85%), 75-80: 
7 (0,99%), pow. 80: 17 (2,14%). 
9 www.stat.gov.pl 
10 Dla wyliczeń szacunkowych specjaliści przyjmują najczęściej, że u około 10% osób w wieku 65+ 
rozwijają się różne choroby otępienne, przy czym choroba Alzheimera jest przyczyną 50-60% z nich 
(część źródeł podaje nawet 50-70%). 
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Wyjaśniając przyczyny niskiego rozpoznania choroby Alzheimera wśród pacjentów  
w wieku 60 lat i powyżej Dyrektor PCUM wymienił m.in.: 
− mniejszą zgłaszalność przez pacjentów i ich rodziny zaburzeń pamięci i objawów ze 

strony centralnego systemu nerwowego, gdyż pacjenci bardziej zwracają uwagę na 
objawy somatyczne; 

− bagatelizowanie przez pacjentów pierwszych objawów choroby; 
− niezgłaszanie objawów z uwagi na lęk przed odrzuceniem przez innych ludzi; 
− nadmierne obciążanie obowiązkami lekarzy POZ, polegające na dużej liczbie 

przyjmowanych pacjentów oraz obciążeniami wynikającymi z wypełniania niezbędnej 
dokumentacji medycznej; 

− brak poradni psychiatrycznej w strukturach PCUM (w tej poradni najczęściej rozpoznaje 
się chorobę Alzheimera).  

(dowód: akta kontroli str. 84-85) 

W związku z realizacją umów z Narodowym Funduszem Zdrowia nie wystąpiły okoliczności 
skutkujące nałożeniem na PCUM kar umownych przez ŚOW NFZ.  

(dowód: akta kontroli str. 86) 

2. Badanie zastosowanych procedur diagnostycznych w kierunku choroby Alzheimera 
przeprowadzono w oparciu o analizę z udziałem lekarza POZ dokumentacji medycznej  
100 pacjentów z grupy wiekowej 60+ (po 20 pacjentów z grup wiekowych 60-65, 65-70, 70-
75, 75-80, 80+).  

Na podstawie analizy ustalono m.in., że: 
− prowadzona dokumentacja medyczna (historia choroby) spełniała wymogi określone  

w § 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz 
sposobu jej przetwarzania; 

− do oceny stanu pacjentów nie stosowano standaryzowanych skal służących do 
mierzenia poziomu funkcji poznawczych (np. Skrócony Test Sprawności Umysłowej – 
AMTS, test Mini Mental State Examination – MMSE, test MiniCoig, test rysowania 
zegara, itp.11) oraz oceny sytuacji środowiskowej i zakresu otrzymywanego wsparcia od 
opiekuna (kwestionariusz i indeks COPE12); 

− w 84 przypadkach pacjenci nie skarżyli się na zaburzenia pamięci i z dokumentacji 
medycznej nie wynikało, aby byli o to przez lekarzy udzielających świadczeń pytani; 

− w 16 przypadkach13 pacjenci zgłaszali występowanie zaburzeń pamięci. Byli oni  
kierowani do poradni specjalistycznych – neurologicznej (działającej w ramach PCUM) 
oraz psychiatrycznej.  

(dowód: akta kontroli str. 87) 

Odnosząc się do kwestii niewykonywania testów mierzących poziom funkcji poznawczych 
Dyrektor PCUM wyjaśnił: Wykonanie takiego testu wymaga odpowiedniego czasu. Przy 
liczbie pacjentów (30-40 osób dziennie), jaką przyjmują lekarze POZ jest to bardzo 
utrudnione. Lekarze POZ, przy podejrzeniu choroby Alzheimera, kierują pacjenta do 
funkcjonującej w PCUM poradni neurologicznej. W przypadku gdy przedmiotowy test został 
wykonany, jego wyniki przekazywano pacjentowi lub rodzinie czy opiekunowi do 
wykorzystania w dalszej diagnostyce. 

Do wyjaśnienia załączono kopię dokumentacji medycznej dwóch pacjentów z wpisami  
o wykonaniu testu „zegarowego”.  

(dowód: akta kontroli str. 97-99, 113-116) 

                                                      
11 Testy wchodzące w skład całościowej oceny geriatrycznej. 
12 Skala dostępna na stronie Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa 
Psychologicznego (www.practest.com.pl), wskazana do wykorzystania przez: psychologów, 
socjologów, personel medyczny, pracowników ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom 
magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, medycznych lub ochrony i promocji zdrowia). 
13 Pacjenci z grup wiekowych: 60-65 lat – jedna osoba, 70-75 – jedna, 75-80 – siedem oraz pow. 80 – 
siedem osób. 
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Spośród 16 osób z zaburzeniami pamięci: 
− u czterech osób badania specjalistyczne potwierdziły występowanie choroby 

Alzheimera. Żadna z nich nie została skierowana do zakładu opiekuńczego 
(zastosowano leczenie ambulatoryjne). Pacjenci i ich opiekunowie otrzymywali od 
lekarzy Centrum i pielęgniarek środowiskowych informacje i wskazówki, gdzie mogą 
otrzymać pomoc medyczną i psychologiczną14;  

− u siedmiu osób nie stwierdzono choroby Alzheimera. Badania specjalistyczne wykazały 
takie choroby lub dolegliwości jak: parkinsonizm, otępienie starcze, zaburzenia pamięci 
oraz otępienie naczyniopochodne po udarze mózgu, zespół otępienny z zaburzeniami 
świadomości; 

− pięć osób było nadal w trakcie badań specjalistycznych i w czasie kontroli nie były 
znane ich wyniki.  

(dowód: akta kontroli str. 88-96) 

Ogółem w okresie objętym kontrolą lekarze PCUM skierowali do zakładów opiekuńczych 
trzy osoby chore na chorobę Alzheimera. Z zapisów w dokumentacji medycznej tych osób 
wynika, że zostały one skierowane do zakładów opiekuńczych zgodnie z wymogami § 2-4 
rozporządzenia w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-
opiekuńczych.  

(dowód: akta kontroli str. 97-112) 

Lekarze i pielęgniarki środowiskowe Centrum brali udział w szkoleniach w zakresie opieki 
nad osobami starszymi, w tym związanych z chorobą Alzheimera i wsparcia ich rodzin:  
− dwie osoby uczestniczyły w konferencji o tematyce „Choroby Alzheimera wyzwaniem 

XXI wieku”; jedna ukończyła kurs specjalistyczny „Kompleksowa pielęgniarska opieka 
nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku podeszłego” i jedna ukończyła 
szkolenie specjalistyczne w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego15; 

− jeden z lekarzy neurologów uczestniczył okresowo w zjazdach Towarzystwa 
Neurologicznego, na których poruszana była tematyka zespołów otępiennych. Lekarze 
POZ brali udział w podobnych szkoleniach, organizowanych przez towarzystwa 
medyczne i firmy farmaceutyczne.  

(dowód: akta kontroli str. 97,117-120) 

3. W PCUM nie przeprowadzano badań satysfakcji pacjentów z chorobą Alzheimera i ich 
rodzin.  

(dowód: akta kontroli str. 3) 

4. W okresie objętym kontrolą PCUM nie współpracowało z innymi podmiotami systemu 
opieki zdrowotnej w zakresie leczenia z chorobą Alzheimera i wsparcia ich rodzin ani  
z konsultantami wojewódzkimi w zakresie geriatrii oraz neurologii. 

Dyrektor PCUM wyjaśnił w tej sprawie, że w PCUM funkcjonuje poradnia neurologiczna. 
Lekarze POZ na bieżąco współpracują z lekarzami poradni neurologicznej. W przypadku 
podejrzenia choroby Alzheimera pacjent jest diagnozowany w naszej poradni, co sprzyja 
postawieniu szybszej diagnozy. 

Centrum współpracowało z Domem Pomocy Społecznej na ul. Żeromskiego w Kielcach. 
Współpraca ta polegała na oddelegowaniu lekarza POZ do sprawowania opieki nad 
podopiecznymi Domu Pomocy Społecznej. Dla części podopiecznych tej placówki 
sprawowana była również opieka w zakresie pielęgniarstwa środowiskowego.  

(dowód: akta kontroli str. 98) 

                                                      
14 Przekazywana pacjentom ulotka informacyjna zawierała nazwy, adresy i numery telefonów: dwóch 
Środowiskowych Domów Samopomocy (Kielce, ul. Urzędnicza 16a oraz Kielce, ul. Krzemionkowa 1); 
Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II (Kielce, ul. Jagiellońska 76); Ośrodka Wsparcia 
Dziennego dla Chorych na Alzheimera (Kielce, al. Legionów 5) oraz Pielęgniarskiego Domu Opieki 
„Leśna Oaza” (Chęciny, ul. Czerwona Góra 11), jak również dane kontaktowe Kieleckiego 
Stowarzyszenia Alzheimerowskiego (Kielce, ul. Jagiellońska 76). 
15 Ponadto w trakcie specjalizacji były dwie pielęgniarki (jedna z geriatrii, druga z pielęgniarstwa 
zachowawczego). 



 

6 

5. PCUM nie współpracowało z jednostkami samorządu terytorialnego ani organizacjami 
pozarządowymi wyłącznie w zakresie leczenia osób z chorobą Alzheimera i wsparcia dla ich 
rodzin. Realizowany był natomiast we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Kielcach 
program pn. „Powiat Przyjazny w Ograniczaniu Skutków Niepełnosprawności”16, którego 
uczestnikami były przede wszystkim osoby w wieku 60+. Dyrektor Centrum był 
pełnomocnikiem Zarządu Powiatu Kieleckiego ds. realizacji tego projektu. 

 (dowód: akta kontroli str. 121-127) 

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

NIK zwraca uwagę na niską liczbę zdiagnozowanych w Centrum przypadków choroby 
Alzheimera w stosunku do danych epidemiologicznych oraz na potrzebę podejmowania –  
w uzasadnionych przypadkach – czynności diagnostycznych w kierunku tej choroby, w tym 
wykonywania testów mierzących poziom funkcji poznawczych, także w sytuacji, kiedy 
pacjenci w podeszłym wieku nie zgłaszają dolegliwości związanych z zaburzeniami pamięci. 

 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli17 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 
uwagi 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           sierpnia 2016 r. 

  
 

Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Kielcach 

Kontroler Wicedyrektor 
Tadeusz Mikołajewicz Andrzej Kamiński 

główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

 

........................................................ 
Podpis Podpis 

  

  

                                                      
16 Program był realizowany w PCUM, w poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Bodzentyn, 
Chmielnik, Piekoszów). Polegał on na wykonywaniu zabiegów rehabilitacyjnych, diagnostyce 
osteoporozy, udzielaniu porad i terapii psychologicznej i logopedycznej, prowadzeniu bezpłatnej 
wypożyczalni sprzętu do rehabilitacji domowej. Kwalifikowaniem do programu zajmowały się gminne  
i miejskie ośrodki pomocy społecznej z terenu powiatu kieleckiego i miasta Kielce. W 2014 r.  
z programu skorzystało 1053 beneficjentów, a w 2015 r. – 1.016. 
17 Dz. U. z 2015 r. poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677. 
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