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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 Bernard Różański, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli nr LKR/109/2017 
z dnia 22 maja 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Szpital Specjalistyczny im. Józefa Dietla w Krakowie, ul. Skarbowa 4, 31-181 Kraków (Szpital) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Andrzej Kosiniak-Kamysz, Dyrektor Szpitala 
(dowód: akta kontroli str. 2) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność Specjalistycznego Szpitala 
im. Józefa Dietla w Krakowie w zakresie hospitalizacji pacjentów z cukrzycą typu 2. 

 

W latach 2015-2017 (I półrocze) Szpital prawidłowo zorganizował oraz prowadził zgodnie 
z przyjętymi procedurami hospitalizację pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 w trzech 
oddziałach chorób wewnętrznych. Pacjenci byli przyjmowani niezwłocznie, bez konieczności 
oczekiwania w kolejkach. Zapewniono wykonywanie świadczeń przez personel medyczny 
posiadający kwalifikacje wymagane przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 
listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego3. 
Leczeniem zajmowali się lekarze specjaliści w zakresie chorób wewnętrznych, w tym 
czterech z dodatkową specjalizacją w zakresie diabetologii. Pacjentom zapewniono także 
opiekę pozostałego personelu, m.in. pielęgniarek posiadających specjalistyczne szkolenia 
z zakresu opieki nad chorymi na cukrzycę (w tym siedmiu pielęgniarek z ukończonym 
kursem w dziedzinie edukator w cukrzycy), wykwalifikowanych dietetyków (po trzy etaty w 
każdym z trzech oddziałów), psychologa. Zapewniono również dostęp do konsultacji 
specjalistycznych.   

Szpital był wyposażony w sprzęt i aparaturę medyczną wymaganą przy udzielaniu 
świadczeń z zakresu chorób wewnętrznych, a w dużym stopniu również w sprzęt wymagany 
w specjalistycznych oddziałach diabetologicznych zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia 
oraz zaleceniami Polskiego Towarzystwa Dietetycznego (PTD).  

Zarówno personel Szpitala, jak również wykorzystywane urządzenia ujęte zostały w umowie 
z 27 stycznia 2011 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – leczenie szpitalne, 
zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia (NFZ). 

                                                      
1 W latach 2015-2017 (I półrocze) 

2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna.  

3 Dz. U. z 2016 r. poz. 694 ze zm., zwane dalej rozporządzeniem w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Warunki udzielania świadczeń 

1.1. Szpital, będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, został wpisany 
do prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą pod pozycją 5592. Podmiotem tworzącym Szpital był Samorząd 
Województwa Małopolskiego. W rejestrze tym ujęto m.in. trzy oddziały szpitalne chorób 
wewnętrznych: I Oddział Chorób Wewnętrznych i Alergologii (kliniczny), II Oddział Chorób 
Wewnętrznych i Gastroenterologii oraz III Oddział Chorób Wewnętrznych, Metabolicznych 
i Geriatrii (odpowiednio: I, II i III Oddział)4, przy czym jedynie III Oddziałowi przypisano 
leczenie stacjonarne z zakresu diabetologii5. Leczenie cukrzycy typu 2 prowadzono również 
w dwóch pozostałych oddziałach chorób wewnętrznych.  

W regulaminie organizacyjnym Szpitala6 udzielania stacjonarnych świadczeń zdrowotnych 
w zakresie diabetologii nie przypisano żadnemu oddziałowi.7 

(dowód: akta kontroli str. 3, 256-264) 

Zastępca Dyrektora ds. Planowania i Marketingu wyjaśniła, że każdy z trzech oddziałów 
bardziej specjalizuje się w pewnych dziedzinach… Taki podział wynika z liczby specjalistów 
w danej dziedzinie w poszczególnych oddziałach i jednocześnie usprawnia pracę Izby 
Przyjęć. 

(dowód: akta kontroli str. 248-249, 251-252) 

1.2. Szpital udzielał świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego 
na podstawie umowy zawartej z NFZ w dniu 27 stycznia 2011 r., na okres 
do 30 czerwca 2017 r.8 Zgodnie z tą umową Szpital zakontraktował, do realizacji 
w ww. trzech oddziałach, hospitalizację z zakresu chorób wewnętrznych. 

(dowód: akta kontroli str. 133-239) 

Zastępca Dyrektora ds. Planowania i Marketingu wyjaśniła, że przystępując w 2010 r. 
do konkursu ofert w ramach lecznictwa szpitalnego, Szpital nie posiadał takiej struktury 
organizacyjnej, aby starać się o kontrakt w zakresie diabetologii. W latach późniejszych 
umowy w zakresie lecznictwa szpitalnego były aneksowane. W latach 2015-2017 
(I półrocze) NFZ nie ogłaszał konkursu ofert w tym zakresie, co nie dawało możliwości 
zmiany zakresu umowy.  

(dowód: akta kontroli str. 248-249, 251-252) 

1.3. W Szpitalu zapewniono wykonywanie świadczeń przez personel spełniający 
wymagania określone dla oddziałów chorób wewnętrznych (w pkt 14 części I załącznika 
nr 3 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego. W okresie objętym kontrolą w oddziałach chorób wewnętrznych zatrudnionych 
było łącznie co najmniej 28 lekarzy specjalistów chorób wewnętrznych w wymiarze 
przynajmniej 23,5 etatu.  

(dowód: akta kontroli str. 17, 24-34) 

Szpital spełniał jednocześnie część  wymagań określonych dla oddziałów diabetologicznych 
w pkt 17 części I załącznika Nr 3 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych 

                                                      
4 Kod resortowy charakteryzujący specjalność trzech oddziałów, stanowiący część VIII systemu resortowych kodów 
identyfikacyjnych to 4000 (Oddział chorób wewnętrznych). 

5 Kod resortowy dziedziny medycyny, stanowiący część X systemu kodów identyfikacyjnych – 43 (Diabetologia). 

6 Zarządzenie Dyrektora Szpitala nr 36/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r. (ze zmianami). 

7 Do zadań I Oddziału Chorób Wewnętrznych i Alergologii (klinicznego) należało w szczególności udzielanie pacjentom 
Szpitala świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu chorób internistycznych oraz alergologii, w tym przy zastosowaniu metod 
spirometrycznych, a także prowadzenie działalności naukowo-dydaktycznej; w ramach oddziału wyodrębniono Pracownię 
Spirometrii i Pododdział Alergologii (§ 35 regulaminu). Do zadań II Oddziału Chorób Wewnętrznych i Gastroenterologii 
należało w szczególności udzielanie pacjentom Szpitala świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu chorób internistycznych oraz 
gastroenterologii; w ramach oddziału wyodrębniono Pododdział Gastroenterologii (§ 36). Do zadań III Oddziału Chorób 
Wewnętrznych, Metabolicznych i Geriatrii należało w szczególności udzielanie pacjentom Szpitala świadczeń opieki 
zdrowotnej z zakresu chorób internistycznych, geriatrycznych i metabolicznych, w tym przy zastosowaniu metod 
endoskopowych; w ramach oddziału wyodrębniono Pracownię Endoskopii Przewodu Pokarmowego i Pododdział Geriatrii 
(§ 37). 

8 Po aneksie nr 2/2017 z 7 marca 2017 r. 
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z zakresu leczenia szpitalnego. Czterech internistów posiadało bowiem specjalizację 
w dziedzinie diabetologii (jeden zatrudniony w I Oddziale w wymiarze 0,84 etatu, trzech – 
w III Oddziale w łącznym wymiarze 2,56 etatu). W latach 2015-2017 (I półrocze) 
zatrudniano również co najmniej: 10 dietetyków (dziewięć etatów – po trzy etaty w każdym 
oddziale), psychologa, a także siedem pielęgniarek z ukończonymi kursami 
specjalistycznymi w dziedzinie edukatora w cukrzycy (w III Oddziale)9. 

(dowód: akta kontroli str. 17-34) 

1.4. Szpital spełniał wymogi określone w § 4 rozporządzenia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego i był wyposażony w sprzęt i aparaturę 
medyczną wymaganą przy udzielaniu świadczeń z zakresu chorób wewnętrznych 
(hospitalizacja), określoną w pkt. 14 części I załącznika Nr 3 do ww. rozporządzenia – 
a także w sprzęt i aparaturę wymaganą przy udzielaniu świadczeń z zakresu diabetologii 
(pkt 17 części I załącznika Nr 3).  

Według stanu na dzień 31 maja 2017 r. oddziały chorób wewnętrznych Szpitala posiadały 
m.in. po siedem pomp do ciągłej dożylnej infuzji insuliny (łącznie 21 sztuk), od czterech 
do dziewięciu kardiomonitorów (łącznie 17), po jednym lub dwa holtery ciśnieniowe (łącznie 
cztery), po jednym lub dwa aparaty EKG 12-odprowadzeniowe (łącznie cztery)10, a także 
pulsoksymetry, inhalatory i ssaki. W Szpitalu (w lokalizacji) znajdowały się holtery EKG 
(w Pracowni EKG), dwa aparaty USG z opcją kolorowego Dopplera (w Zakładzie 
Diagnostyki Obrazowej), łóżka intensywnej opieki medycznej oraz stanowiska intensywnego 
nadzoru (w Oddziale Kardiologii), aparat rentgenowski, tomograf komputerowy (w Zakładzie 
Diagnostyki Obrazowej), kolonoskop i gastroskop (w Pracowni Endoskopowej). 

Urządzenia użytkowane w Szpitalu miały aktualne przeglądy techniczne. Zostały one 
zgłoszone do NFZ i przedstawione w załączniku nr 2 (harmonogram – zasoby) do umowy 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 5-16) 

Szpital posiadał również zalecane przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne dla 
specjalistycznych oddziałów diabetologicznych: wagi lekarskie, glukometry, ciśnieniomierze, 
widełki stroikowe 128 Hz, młotki neurologiczne, monofilamenty, wagi spożywcze, a także 
bieżnie do prób wysiłkowych (w pracowni EKG), aparat USG z opcją ciągłego kolorowego 
Dopplera (w Pracowni Hemodynamiki Oddziału Kardiologii). Szpital nie był natomiast 
wyposażony w wymienione w ww. zaleceniach PTD urządzenie do koronarografii. 

(dowód: akta kontroli str. 5-16, 248-249) 

Zastępca Dyrektora ds. Planowania i Marketingu wyjaśniła, że w razie potrzeby wykonania 
koronarografii pacjent był kierowany na konsultacje do Krakowskiego Szpitala 
Specjalistycznego im. Jana Pawła II (KSS), z którym Szpital zawarł umowy kontraktowe 
dotyczące konsultacji kardiologicznych, torakochirurgicznych i konsultacji chorób naczyń. 
W przypadku podjęcia przez lekarza konsultującego decyzji o zabiegu, KSS przejmował 
pacjenta i rozliczał wykonanie tej procedury w NFZ. 

(dowód: akta kontroli str. 251-252) 

1.5. Zgodnie z dokumentacją Szpitala spośród 30 analizowanych hospitalizacji, 
w 26 przypadkach (86,7%) pacjentów przed wypisem edukowano diabetologicznie.  
Edukację diabetologiczną pacjentów lub osób bliskich przeprowadzały zatrudnione 
w oddziałach dietetyczki (m.in. w zakresie zasad żywienia, przestrzegania diety cukrzycowej 
lub cukrzycowo-wątrobowej) oraz pielęgniarki (głównie w zakresie wyjaśniania zasad 
i nauczenia podawania insuliny, obsługi glukometru, diety cukrzycowej). Edukacja odbywała 
się indywidualnie lub w kilkuosobowych grupach. Pacjentom przekazywano również 
materiały edukacyjne np. zawierające zalecenia dietetyczne oraz wykaz produktów 
wskazanych i niewskazanych lub broszury informacyjne dotyczące stosowania insuliny. 

(dowód: akta kontroli str. 35-56) 

                                                      
9 W latach 2015-2017 (I półrocze) w  oddziałach chorób wewnętrznych było zatrudnionych łącznie co najmniej 86 pielęgniarek 
(83 etaty); w każdym z trzech oddziałów zatrudnione były pielęgniarki, posiadające ukończone specjalistyczne szkolenia i 
kursy dotyczące m.in. zasad żywienia w cukrzycy, zespołu stopy cukrzycowej, opieki nad chorymi na cukrzycę. 

10 Ponadto jeden aparat EKG będący na stanie I Oddziału znajdował się w Pracowni EKG. 
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1.6. W okresie objętym kontrolą Szpital nie prowadził list oczekujących do oddziałów chorób 
wewnętrznych (Szpital dysponował w nich łącznie 166 łóżkami11).  

W myśl § 1 ust. 4 Zasad prowadzenia list oczekujących12 przyjęcia pacjentów do oddziałów 
chorób wewnętrznych odbywają się na bieżąco w dniu zgłoszenia się pacjenta 
do Centralnej Izby Przyjęć ze skierowaniem lub bez skierowania – w stanach zagrożenia 
życia lub zdrowia, po konsultacji i zakwalifikowaniu przez lekarza Centralnej Izby Przyjęć. 

(dowód: akta kontroli str. 57-66, 251, 254-255) 

Zastępca Dyrektora ds. Planowania i Marketingu wyjaśniła, że pacjenci z Izby Przyjęć 
Szpitala w razie konieczności hospitalizacji trafiają niezwłocznie do oddziału. 

(dowód: akta kontroli str. 248-249, 251-252) 

Analiza 30 dokumentacji medycznych pacjentów wykazała, że wszyscy zostali przyjęci 
do Szpitala w trybie pilnym, bez konieczności oczekiwania w kolejce. 

(dowód: akta kontroli str. 81-132) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 

nieprawidłowości. 

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność Szpitala w zakresie zapewnienia 
warunków udzielania świadczeń pacjentom chorym na cukrzycę typu 2. 

 

2. Leczenie pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 

2.1. We wszystkich trzech oddziałach chorób wewnętrznych, w latach 2015-2017 
(I półrocze) hospitalizowano łącznie 860 pacjentów z rozpoznaniem zasadniczym cukrzyca 
typu 2, z czego w III Oddziale przyjęto 473 osoby (55,0%), w II Oddziale – 253 (29,4%), 
w I Oddziale – 134 (15,6%). 

Pacjenci z cukrzycą stanowili 6,1% ogółu hospitalizowanych w tych oddziałach w okresie 
objętym kontrolą (odsetek ten najwyższy był w III Oddziale – 10,2%).  

W poszczególnych latach ww. okresu liczba osób hospitalizowanych na cukrzycę typu 2 
wyniosła: 360 w 2015 r. (w I, II i III Oddziale odpowiednio: 51, 127 i 182 pacjentów), 
319 w 2016 r. (odpowiednio: 61, 86 i 172) oraz 181 w I półroczu 2017 r. (odpowiednio: 22, 
40, 119). 

(dowód: akta kontroli str. 255) 

Szpital nie dysponował danymi o liczbie pacjentów hospitalizowanych, u których cukrzycę 
typu 2 zdiagnozowano po raz pierwszy. 

Zastępca Dyrektora ds. Planowania i Marketingu wyjaśniła, że Szpital nie prowadził 
statystyk związanych z diagnozowaniem cukrzycy po raz pierwszy oraz że Szpital posiada 
kontrakt z NFZ w zakresie chorób wewnętrznych, w którym jest duża różnorodność 
jednostek chorobowych, co uniemożliwia prowadzenie tego rodzaju statystyk. 

(dowód: akta kontroli str. 251-252) 

2.2. Badanie dokumentacji medycznej wybranych losowo 30 pacjentów, leczonych w latach 
2015-2017 (I półrocze) na I, II i III Oddziale w związku z cukrzycą typu 2 (3,5% pacjentów 
z cukrzycą typu 2 leczonych w Szpitalu w tym okresie), wykazało m.in., że: 

 wiek analizowanych 30 pacjentów (w tym 13 mężczyzn i 17 kobiet), chorujących 
na cukrzycę średnio od ośmiu lat, wynosił od 61 do 95 lat (średnio 77,5 roku); 

 czas hospitalizacji wynosił od 3 do 32 dni (średnio 12 dni); 

                                                      
11 W tym 50 łóżek w I Oddziale, 57 łóżek w II Oddziale i 59 łóżek w III Oddziale. 

12 Zarządzenie nr 19/2013 Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im. J. Dietla w Krakowie z dnia 16 kwietnia 2013 r. w sprawie 
zasad prowadzenia list oczekujących. 
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 wszyscy pacjenci zostali przyjęci na hospitalizację w trybie pilnym; jeden pacjent zmarł 
w trakcie hospitalizacji (w wieku 92 lat); 

 powodem hospitalizacji dziewięciu pacjentów były przyczyny wskazane w zaleceniach 
PTD, tj. modyfikacja schematu terapii (u siedmiu pacjentów), ostre powikłania cukrzycy 
(u jednego), zaostrzenie przewlekłych powikłań (u jednego). Natomiast 21 pacjentów 
przyjęto do oddziałów z innych przyczyn, m.in.: niewydolności serca, krążenia lub 
nerek, nadciśnienia, infekcji dróg oddechowych, dolegliwości bólowych brzucha i klatki 
piersiowej; u dwóch pacjentów (z 21) cukrzycę wykryto w trakcie hospitalizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 81-132) 

Zastępca ordynatora III Oddziału wyjaśniła, że cukrzyca to choroba metaboliczna, która 
wiąże się uszkodzeniem, zaburzeniem, niewydolnością różnych narządów. Wielokrotnie 
zdarza się, że pacjent z rozpoznaną już cukrzycą przyjmowany jest do szpitala z innej 
przyczyny. Często zachodzi konieczność modyfikacji leczenia cukrzycy. Dlatego 
w powyższych przypadkach ustalono cukrzycę jako główne rozpoznanie. Natomiast 
zastępca ordynatora II Oddziału wyjaśniła, że rozpoznanie w izbie przyjęć ma charakter 
wstępny. Ustalenie właściwego rozpoznania jest możliwe po przeprowadzeniu pełnej 
diagnostyki w trakcie hospitalizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 240-247) 

 w dokumentacji medycznej 26 pacjentów odnotowano powikłania obejmujące: chorobę 
nerek (u 23 pacjentów), chorobę niedokrwienną serca (u 19 pacjentów), przebyty zawał 
serca (u ośmiu), retinopatię cukrzycową (u dwóch), neuropatię cukrzycową (u dwóch), 
zespół stopy cukrzycowej (u jednego), przy czym nie dokonano amputacji kończyny; 

 w dokumentacji czterech pacjentów odnotowano występowanie cukrzycy wśród 
najbliższych krewnych; 

 w trakcie hospitalizacji pacjenci byli konsultowani m.in. dermatologicznie, 
ginekologicznie, neurologicznie, laryngologicznie, geriatrycznie, kardiologicznie, 
reumatologicznie, diabetologicznie, chirurgicznie, ortopedycznie i psychiatrycznie, 
a po jej zakończeniu kierowani m.in. do poradni diabetologicznej i innych poradni 
specjalistycznych; 

 jeden pacjent osiągnął w trakcie hospitalizacji wszystkie pięć parametrów wyrównania 
metabolicznego, dziesięciu pacjentów (33,3%) osiągnęło cztery z pięciu parametrów, 
dziesięciu pacjentów (33,3%) – trzy parametry, ośmiu (26,7%) – dwa parametry, 
a jeden (3,3%) – jeden parametr, 

 zalecany poziom gospodarki lipidowej uzyskało 19 pacjentów (63,3%), ciśnienia 
tętniczego – 29 (96,7%), wskaźnika BMI – czterech (13,3%), glukozy na czczo – 26 
(86,7%), a hemoglobiny glikowanej – 14 (46,7%). 

W przypadku dziesięciu pacjentów w trakcie hospitalizacji nie dokonano pomiaru 
od jednego do trzech parametrów wyrównania metabolicznego, tj. parametrów dotyczących 
gospodarki lipidowej (u sześciu pacjentów), hemoglobiny glikowanej HbA1c (u sześciu 
pacjentów) oraz wskaźnika BMI (u czterech pacjentów, u których pomiaru nie dokonano 
z uwagi na ich stan – pacjenci leżący). 

 (dowód: akta kontroli str. 81-132) 

Zastępca ordynatora II Oddziału wyjaśniła, że:  

 w trzech przypadkach powodem niedokonania pomiarów parametrów gospodarki 
lipidowej i hemoglobiny glikowanej były dobre wyniki tych badań podczas poprzednich 
pobytów w szpitalu, a kontrolowane hospitalizacje były spowodowane powikłaniami 
nerkowymi;  

 w jednym przypadku badanie hemoglobiny było wykonane podczas poprzedniej 
hospitalizacji pacjentki w listopadzie 2015 r. i jego powtarzanie po miesiącu (w grudniu 
2015 r.) było niecelowe, gdyż wyrównanie glikemii było niemożliwe z uwagi na leczenie 
zaawansowanego procesu nowotworowego;  



 

7 

 w jednym przypadku badanie hemoglobiny nie zostało wykonane, ale pacjent być może 
miał wykonane przez Poradnię Diabetologiczną, w dokumentach brak wzmianki o tym. 

Według wyjaśnień zastępcy ordynatora III Oddziału badania gospodarki lipidowej jednego 
z pacjentów nie wykonano, ponieważ była ona badana w czasie poprzedniej hospitalizacji 
(miesiąc wcześniej). 

Lekarz zastępujący ordynatora I Oddziału podał, że powodem niezlecenia lipidogramu 
jednego pacjenta było wykonanie tego badania w warunkach ambulatoryjnych przed 
hospitalizacją (w wywiadzie jest adnotacja o hipercholesterolemii). 

(dowód: akta kontroli str. 245-247) 

Ponadto dokumentacja 7 pacjentów nie zawierała wpisów dotyczących retinopatii 
cukrzycowej, a dokumentacja 3 pacjentów – wpisów dotyczących neuropatii, m.in. z powodu 
nieprzeprowadzenia badań w tym zakresie w trakcie hospitalizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 81-132) 

Zastępca Ordynatora III Oddziału wyjaśniła, że zgodnie z zaleceniami klinicznymi PTD 
badanie okulistyczne winno być wykonane w momencie rozpoznania cukrzycy lub krótko 
po jej zdiagnozowaniu, a następnie raz w roku (z wyjątkiem chorych u których występuje 
ryzyko w tym zakresie). Wymienieni pacjenci nie potrzebowali pilnej konsultacji 
okulistycznej, wszyscy zostali skierowani do dalszego leczenia w poradni diabetologicznej, 
gdzie istnieje konieczność kierowania pacjentów na badanie okulistyczne. 

(dowód: akta kontroli str. 240-247) 

2.3. Szpital nie posiada danych o kosztach poniesionych w związku z leczeniem cukrzycy 
typu 2. Zastępca Dyrektora ds. Planowania i Marketingu wyjaśniła, że Szpital nie prowadzi 
odrębnej księgowości dla pacjentów z cukrzycą, ponieważ kontrakt z NFZ obejmuje 
świadczenia w zakresie chorób wewnętrznych. 

(dowód: akta kontroli str. 251-252) 

Wartość zakontraktowanych przez Szpital z NFZ świadczeń z zakresu chorób 
wewnętrznych w latach 2015 – I połowa 2017 wyniosła łącznie 39 155,5 tys. zł, w tym: 

 15 349,7 tys. zł w 2015 r. – wartość wykonanych świadczeń i przedstawionych NFZ 
do rozliczenia wyniosła 15 750,4 tys. zł, z czego Szpital otrzymał 15 341,6 tys. zł 
(wartość świadczeń wykonanych ponad limit, za które Szpital nie otrzymał z NFZ 
płatności, wyniosła 408,8 tys. zł); 

 15 894,6 tys. zł w 2016 r. – wartość świadczeń wykonanych i przedstawionych NFZ 
do rozliczenia wyniosła 15 920,6 tys. zł, z czego Szpital otrzymał 15 894,5 tys. zł 
(wartość świadczeń wykonanych ponad limit, za które Szpital nie otrzymał z NFZ 
płatności, wyniosła 26,1 tys. zł), 

 7 911,3 tys. zł w I połowie 2017 r. – wartość świadczeń wykonanych i przedstawionych 
NFZ do rozliczenia wyniosła 8 465,7 tys. zł, z czego Szpital otrzymał 7 726,0 tys. zł 
(wartość świadczeń wykonanych ponad limit, za które Szpital nie otrzymał z NFZ 
płatności, wyniosła 726,9 tys. zł). 

(dowód: akta kontroli str. 253, 265) 

2.4. Badanie ankietowe, przeprowadzone wśród 12 lekarzy specjalistów chorób 
wewnętrznych z I, II i III Oddziału, leczących pacjentów z cukrzycą typu 2 (w tym czterech 
posiadających również specjalizację z diabetologii) wykazało m.in., że: 

 wszyscy lekarze uważali, że w świetle aktualnej wiedzy medycznej na temat tego 
schorzenia – stosowane leki i metody leczenia spełniają oczekiwania skutecznego 
leczenia tej choroby (tj. osiągnięcia wyrównania metabolicznego), przyczyniają się 
do ograniczenia powstawania powikłań i/lub ich skutków; 

 wszyscy lekarze podali, że stosowane metody leczenia cukrzycy uwzględniają leki 
najnowszej generacji, przy czym trzech lekarzy wskazało, że wysoka cena ogranicza 
ich stosowanie; 

 jako leki najnowszej generacji, które mogłyby być stosowane, ale w Polsce 
są niedostępne lub tylko za pełną odpłatnością, ankietowani lekarze podali m.in.: 
analogi GLP-1, flozyny, inhibitory DPP-1, leki inkretynowe, Liraguityd; 
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 dziewięciu lekarzom nie były znane przypadki kupowania przez pacjentów za granicą 
leków niedostępnych w Polsce i przyjmowania ich pod kontrolą lekarza. Pozostałych 
trzech lekarzy, którzy znali takie przypadki, zaobserwowało przy tym lepsze efekty 
leczenia niż przy zastosowaniu leków ogólnie dostępnych;  

 dwóch diabetologów podkreśliło znaczenie edukacji pacjenta dotyczącej stylu życia, 
walki z otyłością, diety z tego jeden postulował przywrócenie zlikwidowanych centrów 
edukacji cukrzycowej a drugi – większą dostępność do gabinetów dietetycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 67-78) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości  

 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie realizowanie przez Szpital procedur leczniczych 
pacjentów chorych na cukrzycę typu 2, w badanym okresie. 

 

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 dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli13 
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. 

W związku z niestwierdzeniem nieprawidłowości w zakresie objętym kontrolą Najwyższa 
Izba Kontroli nie formułuje wniosków pokontrolnych i nie oczekuje odpowiedzi na niniejsze 
wystąpienie pokontrolne. 

Kraków, dnia 5 września 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

 
Dyrektor 

Jolanta Stawska Bernard Różański 
Specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
13 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 

Ustalone 
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