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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/057 – Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 21  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  

Delegatura w Krakowie 

Kontroler Anna Stochel-Łukasińska, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/132/2017 z 14 czerwca 2017 r. i nr LKR/167/2017 z 8 września 2017 r. 
 

(dowód: akta kontroli str. 1 i 2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Medyczne Centrum Diabetologiczno-Endokrynologiczno-Metaboliczne Sp. z o.o. w Krakowie, 
ul. Rusznikarska 17, 31-261 Kraków (Przychodnia). 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Stankiewicz, Prezes Zarządu. 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W latach 2015-2017 (I półrocze) Przychodnia realizowała Kompleksową Ambulatoryjną 
Opiekę Specjalistyczną (KAOS) nad pacjentem z cukrzycą typu 2, na podstawie umowy 
zawartej z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia 
w Krakowie (NFZ). NIK pozytywnie ocenia fakt, iż pacjenci KAOS odbywali wizyty 
u diabetologa z częstotliwością wymaganą umową z NFZ, tj. co najmniej cztery wizyty 
w ciągu roku, w odstępach nie dłuższych niż 90 dni. Świadczenia zdrowotne wykonywano 
w wymaganych godzinach pracy przychodni. Realizujący je personel (diabetolodzy, 
pielęgniarki, dietetycy) spełniał wymogi, określone w umowie z NFZ. Przychodnia 
zapewniała również konsultacje u lekarzy specjalistów bez konieczności oczekiwania 
w kolejkach  Stwierdzono natomiast, że w procesie leczenia pacjentów chorych na cukrzycę 
typu 2 nie w pełni wywiązywano się z obowiązku kierowania na wszystkie wymagane 
badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne3. Lekarze diabetolodzy zobowiązani 
byli do kierowania pacjentów na badania i do innych lekarzy specjalistów na podstawie 
umowy zawartej z NFZ, jak również przepisami art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1994 r. 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty4, §10 ust. 1 cyt. zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ 
i §6 ust. 1 cyt. zarządzenia Nr 62/2016/DSOZ, w myśl których lekarze powinni stosować się 
do zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) w zakresie leczenia chorych 
na cukrzycę typu 2. 

                                                      
1 Okres objęty kontrolą: lata 2015 – 2017 (I połowa). 

2 Najwyższa Izba Kontroli stosują 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową.   

3 Wykaz badań diagnostycznych i konsultacji specjalistycznych wymagany dla pacjentów KAOS zawarty w załączniku Nr 3 
do Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 79/2014/DSOZ z 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji 
umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, a następnie w załączniku Nr 3a do Zarządzenia Prezesa NFZ 
Nr 62/2016/DSOZ z 29 czerwca 2016 r. w tej samej sprawie. 

4 Dz. U. z 2017, poz. 125 ze zm. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Leczenie pacjentów z cukrzycą typu 2 w ramach 
kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 

1.1.Przychodnia była wpisana do prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod pozycją 6316. W rejestrze tym ujęto 
m.in. poradnię diabetologiczną, prowadzącą ambulatoryjne leczenie specjalistyczne 
w zakresie diabetologii. 

(dowód: akta kontroli, str. 4-23)  
1.2. W latach 2015 – 2017 (I półrocze) kompleksowa ambulatoryjna opieka specjalistyczna 
nad pacjentami z cukrzycą typu 2 prowadzona była w poradni diabetologicznej na 
podstawie umowy z zawartej NFZ 9 lutego 2011 r.  

(dowód: akta kontroli str. 24-132) 

1.3. W całym kontrolowanym okresie świadczeń w ramach KAOS udzielali lekarze 
diabetolodzy w wymiarze godzin wymaganym umową z NFZ. Poradnia diabetologiczna była 
czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, zgodnie z wymogami 
umowy oraz załącznikiem nr 3a do zarządzenia Prezesa NFZ nr 62/2016.DSOZ 
z 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna5.  
Liczba pacjentów z cukrzycą typu 2 leczony w KAOS na koniec 2015 i 2016 r. oraz na dzień 
30 czerwca 2017 r. wyniosła odpowiednio: 393, 401 i 402. 

(dowód: akta kontroli str. 24-134)  

1.4. Badanie dokumentacji medycznej wybranych losowo 20 pacjentów z cukrzycą typu 2 
leczonych w latach 2015- 2017 (I półrocze) w KAOS wykazało m.in.: 

 wszyscy pacjenci spełniali określone przez NFZ kryteria kwalifikujące do objęcia opieką 
KAOS, tj. m.in. leczeni byli co najmniej trzema wstrzyknięciami insuliny; 

 u pacjentów rozpoczynających leczenie w ramach KAOS lekarze diabetolodzy 
przeprowadzali wstępną ocenę wybranych parametrów zdrowotnych m.in. w zakresie 
BMI, dyslipidemii, nadciśnienia tętniczego, innych chorób układu sercowo-
naczyniowego, retionopatii cukrzycowej, neuropatii cukrzycowej i innych powikłań 
związanych z cukrzycą typu 2; 

 pacjenci realizowali wizyty u lekarzy diabetologów z częstotliwością wymaganą 
w umowie z NFZ, tj. minimum cztery wizyty w roku, a przerwa między nimi 
nie przekraczała 90 dni. W dwóch przypadkach przekroczony został termin 90 dni 
pomiędzy wizytami, ponieważ pacjenci nie stawili się na wyznaczone im wizyty.  

(dowód; akta kontroli, str. 135-581, 791) 

Z wyjaśnień Prezesa Zarządu Przychodni wynikało, iż pacjenci po przekroczeniu 
90 dniowego terminu przerw pomiędzy wizytami zostali wycofani z KAOS. Przyczyną 
niestawienia się na wizytę były pobyty w szpitalu i problemy osobiste. Na prośbę pacjentów 
zostali oni ponownie włączeni do KAOS i stawili się na kolejne wizyty u lekarza diabetologa. 

(dowód: akta kontroli, str. 588) 

W zakresie kierowania pacjentów z cukrzycą typu 2 na badania diagnostyczne oraz 
konsultacje specjalistyczne w latach 2015 – I połowa 2017, na podstawie wylosowanej 
grupy 20 pacjentów, stwierdzono m.in., że: 

 pięciu pacjentów miało wykonane co najmniej dwa razy w ciągu roku badanie HbA1C 
w każdym okresie rozliczeniowym6, kolejnych pięciu pacjentów miało wykonane to 
badanie z wymaganą częstotliwością w jednym okresie rozliczeniowym, dziewięciu 
pacjentów nie miało wykonanego badania z wymaganą częstotliwością bądź wcale; 

                                                      
5 Wcześniej obowiązywało Zarządzenie Prezesa NFZ nr 79/2014.DSOZ z 5 grudnia 2014 r.  

6 Okresy rozliczeniowe liczone były indywidualnie dla każdego pacjenta. Okres rozliczeniowy trwał 12 miesięcy i rozpoczynał 
się od następnego miesiąca po miesiącu, w którym pacjent złożył deklaracje do KAOS.  

Opis stanu 
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 14 pacjentów miało wykonane co najmniej raz w ciągu roku badanie cholesterolu 
całkowitego, HDL, LDL i trójglicerydów oraz kreatyniny w każdym okresie 
rozliczeniowym, czterech pacjentów w jednym okresie rozliczeniowym, jeden pacjent nie 
miał wykonanych badań; 

 11 pacjentów miało wykonane co najmniej raz w ciągu roku badanie albuminurii 
w każdym okresie rozliczeniowym, sześciu pacjentów w jednym okresie rozliczeniowym, 
dwóch pacjentów nie miało wykonanych badań; 

 dziesięciu pacjentów miało wykonane przez okulistę badania dna oka co najmniej raz 
w roku w każdym okresie rozliczeniowym, sześciu pacjentów w jednym okresie 
rozliczeniowym, trzech pacjentów nie miało wykonanych badań; 

 ośmiu pacjentów miało wykonane co najmniej raz w ciągu roku badanie EKG w każdym 
okresie rozliczeniowym, czterech pacjentów miało wykonane badanie w jednym okresie 
rozliczeniowym, siedmiu pacjentów nie miało wykonanego badania; 

 11 pacjentów zostało skierowanych na konsultację do neurologa co najmniej raz w ciągu 
roku w każdym okresie rozliczeniowym, siedmiu pacjentów w jednym okresie 
rozliczeniowym, jeden z pacjentów nie został skierowany do neurologa; 

 w przypadku jednego pacjenta nie można było dokonać oceny wykonania u niego badań 
HbA1C, cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, kreatyniny, albuminurii, dna oka, EKG oraz 
odbytych konsultacji u neurologa, gdyż nie miał skończonego okresu rozliczeniowego;  

 dziewięciu pacjentów zostało skierowanych na konsultację do kardiologa co najmniej raz 
w dwóch okresach rozliczeniowych, pięciu pacjentów nie zostało skierowanych 
do kardiologa w dwóch okresach rozliczeniowych. W przypadku sześciu pacjentów nie 
można było dokonać oceny, gdyż nie mieli skończonych okresów rozliczeniowych; 

 16 pacjentów zostało skierowanych na neurotensjometr co najmniej raz w ciągu dwóch 
okresów rozliczeniowych, czterech pacjentów nie zostało skierowanych na to badanie 
w dwóch okresach rozliczeniowych. W przypadku sześciu pacjentów nie można było 
dokonać oceny, gdyż nie mieli skończonych okresów rozliczeniowych; 

 16 pacjentów zostało skierowanych na USG kończyn dolnych co najmniej raz w ciągu 
dwóch okresów rozliczeniowych, jeden pacjent nie został skierowanych na to badanie 
w ciągu dwóch okresów rozliczeniowych. W przypadku trzech pacjentów nie można było 
dokonać oceny, gdyż nie mieli skończonych okresów rozliczeniowych; 

 w kartach wizyt jakie odbyli w kontrolowanym okresie wszyscy wylosowani do badania  
pacjenci odnotowano, iż podczas wizyty prowadzona została przez lekarza edukacja 
terapeutyczna i dietetyczna.  

(dowód: akta kontroli, str. 135-581, 783-790) 

W zakresie niekierowania przez lekarzy diabetologów pacjentów z cukrzycą typu 2 na 
badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne Prezes Zarządu Przychodni wyjaśnił 
m.in., że badania i konsultacje są zlecane na wizycie KAOS, ale ponieważ następna wizyta 
przypada za 2-3 miesiące nikt nie jest wstanie przewidzieć kiedy pacjent wykona badania 
i w związku z tym, w jakim okresie się one rozliczą. Świadczeniodawca ani lekarz 
świadczeniodawcy nie ponoszą odpowiedzialności za terminowość badań wykonanych 
przez pacjenta, ani za inne jego działania. Badania są wykonywane zgodnie z aktualną 
wiedzą i indywidualnymi potrzebami pacjenta, dlatego istnieje możliwość kumulacji badań 
w jednym z przedziałów czasowych w okresach kiedy są niezbędne. Świadczeniodawca 
w dokumentacji niektórych pacjentów wyraźnie zaznaczał, że każdorazowo wydawał 
odpowiednie skierowania na badania i konsultacje, natomiast pacjenci takich działań nie 
podjęli. W części przypadków przy odpowiednim wyniku badania ogólnego moczu 
wykonywanie mikro albuminurii jest bezzasadne, gdyż właściwą jest oceną badania moczu 
w tym na białko. Jednocześnie przedłożone zostały wyniki badań pacjentów z innych źródeł, 
które dotyczą zarówno pobytów w szpitalu, badań prywatnych i z innych źródeł, które były 
uwzględnione przy ocenie leczenia KAOS.  

Ponadto Prezes Zarządu Przychodni podał m.in.: 
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 czterech pacjentów nie wykonało drugiego badania HbA1C, w jednym okresie 
rozliczeniowym, mimo otrzymania skierowania, kolejnych trzech pacjentów wykonało 
badanie HbA1C w danych okresie rozliczeniowym, ale wynik badania dostarczyli na 
wizycie w kolejnym okresie rozliczeniowym; jeden pacjent wykonał badanie HbA1C 
w okresie kiedy był wycofany z KAOS; jeden pacjent nie wykonał jednego badania 
HbA1C w okresie rozliczeniowym, bo dostarczył badanie z pobytu na Oddziale 
Nefrologicznym;  

 jeden pacjent wykonał lipidogram w danych okresie rozliczeniowym, ale dostarczył wynik 
badania na wizycie w kolejnym okresie rozliczeniowym i badanie zostało zaliczone do 
tego okresu;   

 dwóch pacjentów wykonało badanie dna oka u okulisty w danym okresie 
rozliczeniowym, ale dostarczyli badanie na wizytę w kolejnym okresie rozliczeniowym 
i do tego okresu badanie zostało zaliczone; czterech pacjentów nie kierowano do 
okulisty na badanie dna oka bo pozostawali w stałym leczeniu okulistycznym;  

 jeden z pacjentów nie był kierowany na EKG i do kardiologa, ponieważ był w ciągłym 
leczeniu kardiologicznym i często przebywał w szpitalu w związku z problemami 
kardiologicznymi, tam miał wykonywane badania w tym zakresie. Pobyty w szpitalu 
zaburzyły u tego pacjenta też harmonogram wykonywania pozostałych badań; 

 jeden pacjent nie wykonał badania EKG w jednym okresie rozliczeniowym, gdyż 
wykonywał takie badanie u lekarza rodzinnego, prywatnie wykonał echo serca i uznał, 
iż badanie EKG nie wniesie nic nowego do oceny stanu zdrowia; kolejnych sześciu 
pacjentów nie było kierowanych na badania EKG lub/i do kardiologa),  bo pozostają 
w stałym leczeniu kardiologicznym;  

 w przypadku jednego pacjenta nie wykonano badania albuminurii, bo badanie moczu 
wykazało brak białka w moczu;  

 trzech pacjentów nie było kierowanych do neurologa, bo pozostawali w stałym leczeniu 
neurologicznym; jeden z pacjent nie odbył wizyty u neurologa, bo podczas pobytu 
w szpitalu  był konsultowany neurologicznie; 

 dwóch pacjentów nie wykonało wszystkich wymaganych badań, mimo otrzymania 
skierowań i pouczenia o konieczności ich wykonania; kolejny pacjent otrzymał 
skierowanie na wszystkie badania diagnostyczne, ale wykonał je prywatnie.  

Do wyjaśnień załączono stosowną dokumentację 

(dowód: akta kontroli, str. 589-733) 

1.5. Przeprowadzone w toku kontroli badanie ankietowe 20 pacjentów Przychodni chorych 
na cukrzycę typu 2 wykazało m.in.: 

 u 14 pacjentów przeprowadzono po ukończeniu 45 roku życia badania diagnostyczne 
w celu wykrycia cukrzycy raz w roku, u sześciu pacjentów – co trzy lata; 

 u dziesięciu osób zdiagnozowano cukrzycę pomiędzy 45-55 rokiem życia, u czterech 
osób– między 56-65 rokiem życia, u kolejnych czterech – między 66-75 rokiem życia, 
a u dwóch – później niż 75 rok życia; 

 sześć osób chorowało na cukrzycę mniej niż 2 lata, cztery osoby – od 3 do 5 lat, dwie 
osoby  – od 6 do 10 lat, osiem osób – więcej niż 10 lat; 

 u czterech osób cukrzycę zdiagnozował lekarz Podstawowej Opieki Zdrowotnej, 
u dziewięciu osób - lekarz specjalista, u pięciu pacjentów – lekarz w szpitalu, u jednej 
osoby cukrzycę zdiagnozowano przy okazji innych badań; 

 w 15 przypadkach pacjenci zostali poinformowani o przebiegu, objawach i powikłaniach 
cukrzycy typu 2, w pięciu przypadkach nie zostali o tym poinformowani; 

 u dziewięciu osób wystąpiły powikłania w postaci uszkodzenia wzroku i choroba 
sercowo-naczyniowa, u pięciu – zespół stopy cukrzycowej, u dwóch osób – inne 
powikłania i po jednym przypadku udar mózgu oraz uszkodzenie nerek; 
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 w związku z cukrzycą wszyscy pacjenci kierowani byli do okulisty, 13 pacjentów - do 
kardiologa, ośmiu - do chirurga, dwóch – do nefrologa, a sześciu – do innych 
specjalistów; 

 19 pacjentów na konsultacje u specjalisty po raz pierwszy od zdiagnozowania cukrzycy 
typu 2 oczekiwało do 3 miesięcy, jedna osoba – 4-6 miesięcy, natomiast na kolejne 
konsultacje 17 osób oczekiwało do 3 miesięcy, trzy osoby – 4-6 miesięcy; 

 u 18 pacjentów lekarz zlecał wykonanie stężenia glukozy we krwi co pół roku, u dwóch 
osób – raz w roku; badanie cholesterolu u siedmiu osób - 2-3 razy w roku, u 11 
pacjentów – raz w roku, u dwóch – rzadziej niż raz w roku;  

 badanie kontrolne oceniające występowanie ryzyka choroby niedokrwiennej serca 
u pięciu osób przeprowadzono zostało – 2-3 razy w roku, u 11  osób – raz w roku, 
u dwóch osób – rzadziej niż raz w roku i  u dwóch osób - nigdy od czasu rozpoznania 
cukrzycy typu 2; 

 ocena występowania stopy cukrzycowej u 17 osób wykonywana była raz w roku, 
u dwóch osób – co 2 lata, u jednej osoby – wcale nie wykonano takiej oceny; 

 pierwsze badanie okulistyczne po wykryciu cukrzycy typu 2 u 11 pacjentów  
przeprowadzono od razu, u ośmiu pacjentów - do 24 miesięcy, u jednego pacjenta – po 
2 latach; 

 badanie zaburzenia czucia u 16 osób wykonano raz w roku, u dwóch osób – rzadziej niż 
raz w roku, dwie osoby nie udzieliły odpowiedzi;  

 u 17 pacjentów ciśnienie tętnicze mierzono podczas każdej wizyty, u trzech pacjentów – 
nie. 

(dowód: akta kontroli, str. 734-736) 
 

Analiza indywidualnych kart pacjentów (po uwzględnieniu złożonych w toku kontroli 
wyjaśnień)7 wykazała, że nie wszyscy pacjenci zostali skierowani na wszystkie z 11 
wymaganych dla KAOS badań i konsultacji specjalistycznych, o których mowa 

w załączniku Nr 3 do Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 79/2014/DSOZ, a następnie 
w załączniku Nr 3a do Zarządzenia Prezesa NFZ Nr 62/2016/DSOZ.. 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, mimo stwierdzonych nieprawidłowości 
działalność Przychodni w zakresie leczenia pacjentów z cukrzycą typu 2 w ramach 
kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

2. Dostępność pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 
do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych 

2.1. Informacje na temat udzielania świadczeń zdrowotnych w ramach KAOS i zasad 
zapisywania się na wizytę podane były na tablicy ogłoszeń w Przychodni. Na tablicy 
ogłoszeń oraz na drzwiach gabinetów podane były godziny pracy poszczególnych lekarzy. 
Informacji w tym zakresie udzielano również w rejestracji, jak również podczas wizyt 
u lekarzy diabetologów. Wszystkie informacje zostały zamieszczone również na stronie 
internetowej Przychodni, gdzie była też możliwość rejestracji elektronicznej.   

(dowód: akta kontroli, str. 737-744)  

2.2. Po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia cukrzycy typu 2 w ramach KAOS terminy 
wizyt w poradni wynikały z ustalonego przez lekarza planu leczenia nie rzadziej niż co 90 
dni, co najmniej cztery wizyty w ciągu roku. Ponadto pacjenci mieli nielimitowany dostęp 
do dietetyka i pielęgniarki edukacyjnej.  

Przychodnia zapewniała pacjentom KAOS m.in. specjalistyczne konsultacje okulistyczne, 
neurologiczne i kardiologiczne, jak również badania takie jak USG z Dopplerem, 
neurotensjometr, które odbywały się pomiędzy wizytami u lekarza diabetologa.   

(dowód: akta kontroli, str. 582-583, 585-587) 

                                                      
7 Patrz pkt 1.4. niniejszego wystąpienia pokontrolnego. 
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2.3. Od 2016 r. w Przychodni działał Gabinet Stopy Cukrzycowej, który współpracuje 
z Poradnią Stopy Cukrzycowej Kliniki Chorób Metabolicznych. W związku z leczeniem stopy 
cukrzycowej Przychodnia wyposażona była w pedobarograf i aparat ABI.  

(dowód: akta kontroli str. 584) 
 
2.4. W okresie objętym kontrolą Przychodnia nie prowadziła odrębnego rejestru chorych na 
cukrzycę typu 2. Dane dotyczące tych pacjentów gromadzone były w systemie 
informatycznym Przychodni w zakresie bazy danych wszystkich pacjentów z cukrzycą, 
w tym cukrzycą typu 1, cukrzycą typu 2 i cukrzycą ciążową.  

 (dowód: akta kontroli str. 745) 

2.5. Co miesiąc Przychodnia przekazywała do NFZ  informacje o liczbie deklaracji 
pacjentów, natomiast na koniec każdego okresu rozliczeniowego przekazywane było 
w formie elektronicznej sprawozdanie o wizytach i wykonanych świadczeniach. 

(dowód: akta kontroli, str. 746-780) 

2.6. W latach 2015 – 2017 (I półrocze) personel Przychodni udzielający świadczeń 
zdrowotnych w ramach KAOS spełniał wymogi, określone w umowie z NFZ. W Przychodni 
zatrudnieni byli zarówno lekarze diabetolodzy (9), jak również dietetycy (1 do 2), pielęgniarki 
z tytułem edukatora oraz specjalizacją z pielęgniarstwa diabetologicznego i zachowawczego 
(2-3). Występujące w ww. okresie zmiany dotyczące personelu były na bieżąco zgłaszane 
do NFZ. 

(dowód: akta kontroli, str. 24-133)     

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Przychodni w zakresie dostępności 
pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 do ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych. 

3. Wdrażanie metod leczenia cukrzycy typu 2 
wykorzystujących leki najnowszej generacji 

Z ankiet wypełnionych przez sześciu lekarzy diabetologów, leczących w ramach KAOS 
pacjentów z cukrzycą typy 2 wynikało m.in., że: 

 pięciu lekarzy stwierdziło, iż w świetle aktualnej wiedzy medycznej na temat cukrzycy 
typu 2 stosowane leki i metody leczenia spełniają oczekiwania skutecznego leczenia tej 
choroby (tj. osiągania wyrównania metabolicznego), przyczyniają się do ograniczenia 
powikłań i/lub ich skutków, jeden z lekarzy nie zgodził się z tą opinią; 

 trzech lekarzy stwierdziło, iż stosowane metody leczenia cukrzycy typu 2 uwzględniają 
leki najnowszej generacji (ale w ograniczonym zakresie), trzech stwierdziło, że nie 
uwzględniają tego typu leków; 

 w zakresie ograniczeń stosowania leków najnowszej generacji lekarze wskazywali, 
iż wynika to z wysokiej ceny tych leków i braku ich refundacji; 

 jednocześnie lekarze wskazali leki najnowszej generacji, które mogłyby być stosowane, 
ale są niedostępne w Polsce lub tylko za pełną odpłatnością m.in.: leki inkretynowe, 
DPP IV, GLP-1, leki z grupy flozyny; 

 trzem lekarzom znane były przypadki, iż pacjent sam kupował leki niedostępne w Polsce 
i przyjmował je pod kontrolą lekarza (zaobserwowano lepsze efekty leczenia cukrzycy 
niż przy zastosowaniu leków ogólnie dostępnych), trzem lekarzom takie przypadki nie 
były znane.  

(dowód: akta kontroli, str. 781-782) 
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IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 

Izbie Kontroli8, wnosi o kierowanie pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 na badania oraz 

konsultacje specjalistyczne z częstotliwością wymaganą dla KAOS. 

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 Krakowie. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego o sposobie wykorzystania 
wniosku pokontrolnego 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.   

Kraków, dnia 21 września 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Anna Stochel-Łukasińska 
Specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
8 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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zastrzeżeń 


