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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 Barbara Madejska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LKR/137/2017 z 21 czerwca 2017 r. oraz nr LKR/170/2017 z 8 września 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli str. 1 i 717) 

Jednostka 
kontrolowana 

Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej; 32-650 Kęty, ul. Jana III Sobieskiego 45 (GZOZ lub ZOZ) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Adam Piskorz, Dyrektor 
(dowód: akta kontroli str. 3-4) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 
W latach 2015-2017 (I półrocze) ZOZ spełniał wymogi określone w umowach zawartych 
z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie (MOW 
NFZ) na udzielanie świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) oraz 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS). 

Według stanu na koniec 2017 r. GZOZ sprawował opiekę w zakresie profilaktyki i leczenia 
cukrzycy typu 2 w ramach POZ i AOS (Poradnia Diabetologiczna). Kontrola wykazała, 
że zapewniono odpowiednią kadrę oraz należyte warunki udzielania świadczeń 
zdrowotnych dla pacjentów chorych na cukrzycę typu 2, a czas oczekiwania na pierwszą 
i kolejne wizyty pacjentów (w stanie stabilnym) uległ skróceniu z 53 dni w 2015 r. do 45 dni 
w I półroczu 2017 r. 

Sposób prowadzenia indywidualnej edukacji osób chorych na cukrzycę typu 2 nie budzi 
zastrzeżeń Najwyższej Izby Kontroli. Stwierdzono natomiast, że w procesie diagnozowania 
i leczenia pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 nie w pełni stosowano się do zaleceń 
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD). Dotyczyło to w szczególności wywiadów 
o stanie zdrowia pacjentów i kierowania ich na badania przesiewowe w ramach POZ oraz 
zalecanej częstotliwości skierowań na badania diagnostyczne oraz konsultacje 
specjalistyczne. Zdaniem NIK stosowanie zaleceń PTD jest konieczne dla pełnego 
i efektywnego procesu leczenia osób chorych na cukrzycę typu 2. 

Ponadto kontrola NIK wykazała przypadki nieprzestrzegania przepisów dotyczących 
prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym nieodnotowywania lub niezałączania do tej 
dokumentacji ustaleń z zakresu profilaktyki cukrzycy u pacjentów oraz wyników 
specjalistycznych badań diagnostycznych i konsultacji u lekarzy specjalistów. 
 

                                                      
1  Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do 30 czerwca 2017 r., z uwzględnieniem badania dokumentacji medycznej 

ambulatoryjnej opieki zdrowotnej z lat 2013-2017. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 

negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena 
nie dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocenę opisową. 

Ocena ogólna2 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Podstawowa opieka zdrowotna – prewencja cukrzycy 
typu 2 

W okresie objętym kontrolą ZOZ był wpisany do Rejestru podmiotów wykonujących 
działalność leczniczą w księdze rejestrowej pod numerem 000000006167. W badanym 
okresie realizowano świadczenia opieki zdrowotnej, m.in. w zakresie POZ i AOS, w tym 
diabetologii, endokrynologii i chirurgii ogólnej, na podstawie umowy, wraz z aneksami, 
z NFZ o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej3. 

(dowód: akta kontroli str. 13-14; 30-121) 

W wyniku analizy dokumentacji medycznej 19 wybranych pacjentów, korzystających ze 
świadczeń lekarzy POZ w zakresie profilaktyki cukrzycy w latach 2010-2017 (I półrocze) 
ustalono, że nie we wszystkich badanych przypadkach realizowano zalecenia PTD 
dotyczące: 

 odnotowywania pięciu wywiadów: o przebytych poważnych chorobach, chorobach 
przewlekłych, paleniu papierosów, obciążeniach dziedzicznych w kierunku cukrzycy typu 
2 oraz wskaźnika BMI; 

 rozpoznania u pacjenta możliwości zaliczenia do grupy ryzyka chorych na cukrzycę typu 
2; 

 kierowania na badania przesiewowe w kierunku rozpoznania cukrzycy typu 2. 

W czterech kartach odnotowano mniej niż trzy z pięciu ww. wywiadów, w 13 kartach – trzy 
do czterech wywiadów, a w dwóch - wszystkie pięć. 

W zakresie możliwości zaliczenia pacjenta do grupy ryzyka chorych na cukrzycę typu 2, 
w jednej karcie odnotowano mniej niż pięć z dziesięciu czynników o tym decydujących, w 10 
kartach od pięciu do dziewięciu czynników, a w ośmiu przypadkach wszystkie czynniki. 

W zakresie kierowania na badania przesiewowe w kierunku rozpoznania cukrzycy typu 2, 
siedmiu pacjentów zostało skierowanych na mniej niż dwa z zalecanych trzech badań, 
dziewięciu pacjentów na dwa badania, a trzech na wszystkie trzy. Do grupy ryzyka 
związanego z cukrzycą typu 2 zakwalifikowano 13 osób (68,42%). 

(dowód: akta kontroli str. 148-177; 724-731) 

Dyrektor ZOZ wyjaśnił, że: lekarze GZOZ są lekarzami z długim stażem pracy, więc 
doskonale znają swoich pacjentów. Przyjmują średnio po 40 do 50 pacjentów dziennie, 
łącznie z wizytami domowymi. Czas poświęcony na przyjęcie jednego pacjenta jest więc 
zbyt krótki. Często więc lekarz nie jest w stanie wszystkiego udokumentować, co nie 
znaczy, że nie posiada wiedzy odnośnie wywiadu rodzinnego, przebytych chorobach, 
uzależnieniach oraz wynikach wykonanych badań. Braki badań laboratoryjnych 
w dokumentacji wynikają z faktu, iż pacjenci leczą się w poradniach specjalistycznych oraz 
prywatnie i nie dostarczają odpowiedzi do lekarza kierującego POZ. Chorzy, którzy są 
w grupie ryzyka, w większości przypadków są badani przynajmniej raz w roku. Mają 
wykonywany lipidogram, kreatyninę, cukier, próby wątrobowe i jonogram. Natomiast może 
się zdarzyć, że nie zawsze wyniki badań są wpisane w dokumentacji pacjenta (do kartoteki), 
nie oznacza jednak, że lekarz nie zapoznał się z tymi badaniami. Jesteśmy w stanie 
uzyskać poprawę tej sytuacji dzięki wprowadzonemu systemowi informatycznemu, który 
automatycznie przesyła badania z naszego laboratorium analitycznego i przypisuje je 
odpowiedniemu pacjentowi. Poradnia medycyny rodzinnej będzie starała się poprawić 
wskazane niedociągnięcia poprzez zatrudnienie dodatkowych lekarzy, co niewątpliwie 
zmniejszy liczbę pacjentów przyjmowanych przez jednego lekarza oraz prowadzenie 
szkoleń mających na celu uwrażliwić lekarzy na dokładne przeprowadzenie wywiadu, 
badania fizykalnego oraz regularnego wykonywania badań kontrolnych (również 
dotyczących cukrzycy). Dyrektor wyjaśnił również, że niedociągnięcia wymienione wyżej 
zostaną usunięte poprzez przeprowadzenie szkoleń lekarzy POZ, wykonywanie okresowych 

                                                      
3 Umowa nr 061/1000229/AOS/01/2011 z 7 marca 2011 r., wraz z aneksami zawartymi w okresie 2012-2017 r.  
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audytów wewnętrznych oraz zatrudnienie dodatkowych lekarzy, co spowoduje zwiększenie 
czasu przeznaczonego dla pacjenta. 

(dowód: akta kontroli str. 721-723) 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli brak w analizowanej dokumentacji części wywiadów 
i wyników badań zalecanych przez PTD na etapie profilaktyki cukrzycy typu 2 należy uznać 
jako stan nieprawidłowy. 

Zgodnie z Zaleceniami klinicznymi dotyczącymi postępowania u chorych na cukrzycę 
(opracowanymi przez PTD)4 do zadań POZ w zakresie profilaktyki cukrzycy należy, m.in.: 

 promocja zdrowego stylu życia w ramach prowadzenia profilaktyki rozwoju zaburzeń 
tolerancji węglowodanów; 

 identyfikacja czynników ryzyka cukrzycy; 

 diagnostyka cukrzycy i stanów przedcukrzycowych. 

W art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty5 określono 
obowiązek wykonywania zawodu lekarza zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy 
medycznej, co oznacza także obowiązek postępowania zgodnie ze standardami, 
wytycznymi, zaleceniami towarzystw naukowych w określonej dziedzinie medycyny. 

Według wyjaśnień przytoczonych już w tym punkcie wystąpienia pokontrolnego część 
zalecanych wywiadów badań mogła zostać wykonana, przy czym nie odnotowano tego 
w dokumentacji medycznej. NIK stoi na stanowisku, że przypadki świadczą o 
niekompletności dokumentacji medycznej, co było niezgodne z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z 
dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta6 oraz § 41 ust. 4 pkt 
4, 6, 7 i 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, 
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania7. Zgodnie ze 
wskazanymi przepisami, historia zdrowia i choroby pacjenta w części dotyczącej porad 
ambulatoryjnych zawiera m.in. informację o zleconych badaniach diagnostycznych lub 
konsultacjach, wyniki badań diagnostycznych, wraz z opisem, wyniki konsultacji, opis 
udzielonych świadczeń zdrowotnych.  

2. Podstawowa opieka zdrowotna – leczenie pacjentów 
cukrzycy typu 2 

Liczba pacjentów leczonych w POZ w latach 2013-2017 (I półrocze) wyniosła 104 934 osób, 
w tym leczonych na cukrzycę 2 834. 

W wyniku badania kart zdrowia i choroby 19 pacjentów, którzy złożyli deklaracje wyboru 
lekarza POZ przed 1 stycznia 2013 r. i u których stwierdzono cukrzycę typu 2 w trakcie 
leczenia w POZ, ustalono, że czterech z nich pozostało w leczeniu lekarzy POZ, natomiast 
pozostali zostali skierowani przez lekarzy POZ do PD po rozpoznaniu choroby. 

(dowód: akta kontroli str. 122-123; 166-208; 209-240; 724-731) 

Zgodnie z Zaleceniami PTD, leczenie cukrzycy należy do zadań POZ (pkt 5 II „Organizacja 
opieki medycznej nad dorosłym chorym na cukrzycę”, m.in. ppkt 6 „Prowadzenie chorych na 
cukrzycę typu 2 leczonych behawioralnie oraz za pomocą leków doustnych”; ppkt 7 
„Rozpoczęcie i prowadzenie insulinoterapii w modelu terapii skojarzonej z lekami doustnymi 
na cukrzycę typu 2”; ppkt 8 „Kierowanie leczonych chorych” – co najmniej raz w roku na 
konsultacje specjalistyczne w celu m.in. oceny wyrównania metabolicznego oraz oceny 
stopnia zaawansowania późnych powikłań i ewentualnego wdrożenia ich terapii”).  

Do zadań opieki specjalistycznej natomiast (w tym przypadku diabetologa), należy m.in. – 
zgodnie z pkt 5 III – „weryfikacja efektów i ustalenie celów leczenia chorych na cukrzycę 
prowadzonych przez lekarzy POZ, w ramach corocznej kontroli”. 

W wyniku badania dokumentacji medycznej ww. czterech pacjentów ustalono, że: 

                                                      
4 Dalej: Zalecenia PTD. 
5 Dz. U. z 2017 r., poz. 125 ze zm. 
6 Dz. U. z 2017 r. poz. 1318 ze zm.; dalej ustawa o prawach pacjenta. 
7 Dz. U. z 2015 r., poz. 2069; dalej rozporządzenie w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz 

sposobu jej przetwarzania. 
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 żaden z pacjentów nie został skierowany na wszystkie siedem z zalecanych przez PTD 
badań, dwóch na trzy do sześciu; dwóch na mniej niż trzy badania; 

 żaden pacjent nie został skierowany do wszystkich pięciu specjalistów zalecanych przez 
PTD, a wszystkich czterech pacjentów skierowano do mniej niż dwóch;  

 u żadnego z pacjentów nie stwierdzono wyrównania metabolicznego wszystkich ośmiu 
parametrów; u jednego osiągnięto od czterech do siedmiu z wymaganych parametrów 
wyrównania metabolicznego, a u trzech - mniej niż cztery parametry. 

(dowód: akta kontroli str. 724-731) 

Dyrektor GZOZ wyjaśnił, że brak wyrównania metabolicznego wynika przede wszystkim 
z faktu niestosowania się przez pacjentów do zaleceń dietetycznych, dotyczących 
aktywności fizycznej oraz nieregularnego przyjmowania leków, epizodycznie z powodu 
progresji choroby lub pojawienia się schorzeń towarzyszących. Pacjenci zbyt często, mimo 
pouczeń, ograniczają się tylko do zażywania leków (niejednokrotnie zbyt wielu leków, 
suplementów diety), a niejednokrotnie po uzyskaniu poprawy (parametrów laboratoryjnych – 
spadek wagi) przerywają leczenie i wracają do starych nawyków. 

(dowód: akta kontroli str. 723) 

 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli stwierdzone na podstawie analizy dokumentacji 
medycznej niepełne zastosowanie się do Zaleceń PTD w procesie leczniczym czterech 
pacjentów, w zakresie skierowań na badania oraz na konsultacje do lekarzy specjalistów, 
uznać należy jako stan nieprawidłowy. 

 

3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna 

W okresie objętym kontrolą w poradni diabetologicznej leczono łącznie 3 973 pacjentów, 
w tym 3 692 pacjentów leczonych na cukrzycę typu 2. Udzielono łącznie 5 641 wizyt, w tym 
739 wizyt pierwszorazowych. 

(dowód: akta kontroli str. 27) 

Analiza kart zdrowia i choroby 27 pacjentów chorych na cukrzycę typu 2, korzystających 
w latach 2013- 2017 ( I półrocze) ze świadczeń PD wykazała m.in., że: 

 w zakresie kierowania na konieczne do wykonania badania diagnostyczne: 

 17 z 27 pacjentów zostało skierowanych na mniej niż trzy z siedmiu zalecanych 
badań diagnostycznych raz w roku; 

 10 z 27 pacjentów zostało skierowanych na więcej niż trzy, ale mniej niż siedem 
zalecanych specjalistycznych badań diagnostycznych raz w roku; 

 żaden z pacjentów nie został skierowany na siedem z zalecanych specjalistycznych 
badań diagnostycznych raz w roku; 

Przykładowo, na badanie hemoglobiny glikowanej co najmniej raz w roku zostało 
skierowanych 18 z 27 pacjentów, pozostali pacjenci z mniejszą częstotliwością; na 
badanie kreatyniny w surowicy krwi co najmniej raz roku zostało skierowanych pięciu z 
27 pacjentów, pozostali z mniejszą częstotliwością; na badanie albuminurii żaden z 27 
pacjentów nie został skierowany z częstotliwością co najmniej raz w roku; na badanie 
ogólne moczu co najmniej raz w roku zostało skierowanych sześciu z 27 pacjentów, 
pozostali z mniejszą częstotliwością; na badanie cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, 
trójglicerydów co najmniej raz w roku zostało skierowanych czterech z 27 pacjentów, 
pozostali z mniejszą częstotliwością. Niezlecanie pacjentom wykonania oznaczenia 
albuminurii wynikało z faktu, iż wszystkich pacjentów leczono lekami ACI i ATI 
inhibitorami; 

 w zakresie kierowania na konsultacje specjalistyczne: 

 wszyscy pacjenci zostali skierowani do mniej niż dwóch specjalistów w ciągu roku; 

 żaden pacjent nie został skierowany do wszystkich specjalistów w ciągu roku; 
przykładowo, na badanie dna oka co najmniej raz w roku zostało skierowanych sześciu 
z 27 pacjentów, pozostali z mniejszą częstotliwością. 

 w zakresie wyrównania metabolicznego: 
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 siedmiu z 27 pacjentów miało wyrównane mniej niż cztery parametry metaboliczne; 

 20 z 27 pacjentów miało wyrównanie więcej niż czterech, ale mniej niż ośmiu 
parametrów metabolicznych; 

 żaden z pacjentów nie uzyskał wyrównania ośmiu parametrów. 
(dowód: akta kontroli, str. 182-208; 241-716; 732-745) 

Dyrektor GZOZ wyjaśnił, że aby uzyskać wyrównanie metaboliczne konieczna jest 
współpraca z pacjentem, tzn. konieczne jest jego zaangażowanie w leczenie, a także osób 
z jego otoczenia, co stanowi duże utrudnienie. Potrzebna byłaby pomoc psychologa, ale 
niestety nie jest to refundowane. Osoby leczone nie chcą schudnąć, nie stosują się do 
zalecanej diety, nie porzucają palenia papierosów i nie prowadzą aktywności fizycznej. Nie 
każdy pacjent dostosowuje się do zaleceń dietetycznych tłumacząc się, iż nie stać go 
finansowo na prowadzenie diety. 

(dowód: akta kontroli str. 721-723) 

W kwestii kierowania pacjentów z cukrzycą typu 2 na konsultacje specjalistyczne Dyrektor 
wyjaśnił, że zgodnie z posiadaną wiedzą wszyscy pacjenci prowadzeni w poradni 
diabetologicznej, a wymagający leczenia w poradniach specjalistycznych: kardiologicznej, 
chirurgicznej, okulistycznej, nefrologicznej są prowadzeni w odpowiednich poradniach, 
gdzie mają wizyty kontrolne, co nie zawsze jest odnotowywane w dokumentacji medycznej. 
W przypadku braku wskazań np. stopy cukrzycowej, która badana jest na każdej wizycie, 
wystawianie skierowania do poradni chirurgicznej spowoduje tylko niepotrzebne koszty oraz 
zwiększy kolejki w poradniach specjalistycznych. Nie kieruje się wszystkich pacjentów 
z uwagi na zbyt dużą ingerencję w farmakoterapię, często jest to związane z polipragmazją, 
np. pacjent ma leczone zaburzenie lipidowe leczone statyną o trzech różnych nazwach. 
Często pacjenci pomimo skierowania do poradni specjalistycznej nie przynoszą odpowiedzi 
z przeprowadzonych u specjalisty konsultacji. W przypadkach nagłych OZW pacjenci 
kierowani byli do szpitala karetką. Podkreślenia wymaga, że wszyscy pacjenci, którzy 
wymagali konsultacji specjalistów: nefrologa, okulisty, kardiologa, neurologa bądź chirurga 
byli kierowani na ww. konsultacje i do leczenia. Lekarzom poradni diabetologicznej znane 
są zalecenia PTD, aktywnie uczestniczą oni w organizowanych przez nich zjazdach 
i szkoleniach. Uważa się, że aby prowadzić pacjenta zgodnie z zaleceniami PTD wizyty 
powinny odbywać się co 3 do 5 miesięcy, co niestety koliduje z limitem przyznanym przez 
NFZ. 

(dowód: akta kontroli str. 721-723) 

Dyrektor GZOZ wyjaśnił również, że w związku z przyznaniem przez NFZ ograniczonej 
liczby punktów w stosunku do potrzeb, poradnia diabetologiczna uznała, że z korzyścią dla 
pacjentów będzie przyjąć ich większą liczbę, co niewątpliwie wiąże się ze zmniejszoną 
częstotliwością wizyt, niż pozostawienie pacjentów diabetologicznych bez opieki lekarza. 
Niemożliwym jest więc wykonywanie wszystkich badan zgodnie ze standardami PTD, np. 
pacjent w lutym danego roku miał oznaczone HbA1C, kolejna wizyta przypada za 6 do 7 
miesięcy, wówczas będzie miał oznaczony lipidogram, a za kolejne miesiące inne badania. 
Pragnę podkreślić, że ostateczne decyzje co do sposobu kontroli leczenia leżą w gestii 
lekarza prowadzącego, co zawarte jest w zaleceniach PTD i podkreślane na każdym 
szkoleniu, a lekarz często bierze udział we wszelakich szkoleniach organizowanych przez 
PTD. 

(dowód: akta kontroli str. 721-723) 

We wszystkich przypadkach lekarz diabetolog wystawiał informację dla lekarza POZ na 
temat stanu zdrowia pacjenta. W PD prowadzona była w trakcie wizyt lekarskich – przez 
lekarzy i pielęgniarkę Poradni - indywidualna edukacja diabetologiczna pacjentów 
zagrożonych i/lub chorych na cukrzycę typu 2. Edukacja polegała na tłumaczeniu, 
wyjaśnianiu, doradzaniu, pouczaniu o szkodliwości palenia papierosów, o konieczności 
utraty wagi ciała. Pacjentom wydawano broszurki edukacyjne z przykładowymi dietami oraz 
wymiennikami węglowodanowymi, białkowymi, tłuszczowymi i indeksu glikemicznego. 
Pacjentów szkolono w zakresie podawania insuliny oraz mierzenia cukru glukometrem. 

 (dowód: akta kontroli str. 124-125; 722) 

Przeprowadzone w toku kontroli NIK badania ankietowe obejmujące 45 pacjentów AOS 
z cukrzycą typu 2 wykazało, że: 
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 badania diagnostyczne po ukończeniu 45. roku życia przeprowadzono: raz w roku u 24 
pacjentów; co trzy lata u 14 pacjentów; rzadziej – u sześciu pacjentów; wcale – nie 
przeprowadzono u jednego ankietowanego pacjenta; 

 cukrzycę typu 2 zdiagnozowano pomiędzy 45 a 55 rokiem życia u 15 pacjentów, 
pomiędzy 56 a 65 rokiem życia u 18 pacjentów; pomiędzy 66 a 75 rokiem życia u 11 
pacjentów; później – u jednego pacjenta; 

 zdiagnozowanie cukrzycy typu 2 wykonane było przez lekarza POZ – w 24 przypadkach; 
przez lekarza specjalistę – w siedmiu przypadkach; w szpitalu – w siedmiu przypadkach; 
przy okazji innych badań – w ośmiu przypadkach; 

 o przebiegu, objawach i powikłaniach cukrzycy typu 2 zostało poinformowanych 37 
pacjentów;  

 w związku z chorobą u ankietowanych pacjentów wystąpiły następujące powikłania 
zdrowotne: uszkodzenie wzroku – 16 przypadków; choroba sercowo-naczyniowa – 16 
przypadków; zespół stopy cukrzycowej – cztery przypadki; udar mózgu – pięć 
przypadków; powikłania nie wystąpiły u 17 pacjentów; 

 kierowanie na konsultacje specjalistyczne diabetologiczne wystąpiło w 38 przypadkach; 
okulistyczne – w 28 przypadkach; kardiologiczne – w 19; chirurgiczne - w trzech 
przypadkach; nefrologiczne - w sześciu przypadkach; nie kierowano na konsultacje – 
w trzech przypadkach; 

 na konsultację u specjalisty (po raz pierwszy od zdiagnozowania cukrzycy) oczekiwało: 
do trzech miesięcy – 26 pacjentów; od 4 do 6 miesięcy - 11 pacjentów; od 7 do 12 
miesięcy – trzech pacjentów; dłużej niż rok – 3 pacjentów;  

 na kolejne konsultacje u specjalistów ankietowani oczekiwali: do trzech miesięcy – 12 
pacjentów; od 4 do 6 miesięcy – 15 pacjentów; 7-12 miesięcy – 15 pacjentów; dłużej niż 
rok – jeden pacjent ankietowany;  

 21 pacjentom lekarz zlecił wykonanie badania diagnostycznego sprawdzającego 
stężenie glukozy we krwi co pół roku; 21 pacjentom - raz w roku; dwóm pacjentom – 
rzadziej niż raz w roku; 

 badanie na poziom cholesterolu lekarz zlecił: ośmiu osobom 2-3 razy w roku; 32 osobom 
raz w roku; rzadziej – czterem osobom; 

 badanie kontrolne oceniające występowanie ryzyka choroby niedokrwiennej serca 
wykonywane było u czterech pacjentów 2-3 razy w roku; u 20 pacjentów raz w roku; 
u 18 pacjentów rzadziej niż raz w roku;  

 ocena występowania stopy cukrzycowej wykonywana była u 33 pacjentów; w tym raz 
w roku u 12 pacjentów; co dwa lata – u dziewięciu pacjentów; rzadziej niż co dwa lata – 
u dwóch pacjentów; 11 pacjentów udzieliło odpowiedzi: „wcale nie wykonywano takiej 
oceny”; 

 pierwsze badanie okulistyczne po wykryciu cukrzycy typu 2 wykonano od razu u 28 
pacjentów; do 24 miesięcy u dziewięciu pacjentów; po dwóch latach – u dwóch 
pacjentów; nigdy – u dwóch pacjentów; 

 badanie zaburzenia czucia było wykonywane: u 19 pacjentów raz w roku; rzadziej niż 
raz w roku – u 15 pacjentów; nigdy – 11 pacjentów; 

 ciśnienie tętnicze krwi mierzono u wszystkich 45 ankietowanych pacjentów podczas 
każdej wizyty. 

(dowód: akta kontroli str. 128-147) 

Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli niepełne uwzględnienie w procesie leczenia pacjentów 
chorych na cukrzycę typu 2 zaleceń PTD w zakresie częstotliwości kierowania na badania 
diagnostyczne oraz konsultacje specjalistyczne, należy uznać jako stan nieprawidłowy. 
Ponadto dokumentacja medyczna prowadzona była niezgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy 
o prawach pacjenta oraz § 41 ust. 4 pkt 4, 6, 7 i 8 rozporządzenia w sprawie rodzajów, 
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, z uwagi na jej 
niekompletność w zakresie przeszłości zdrowotnej pacjenta.  

 

Ustalone 

nieprawidłowości 
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4. Dostępność pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 do 
świadczeń 

Informacja na temat udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zasad zapisywania się na 
wizytę podawano pacjentom w różnorodny sposób, w tym m.in. na tablicy ogłoszeń, na 
stronie internetowej, w rejestracjach oraz telefonicznie. 

Średni rzeczywisty czas oczekiwania na udzielenie świadczeń osobom leczonym w związku 
z rozpoznaniem cukrzycy typu 2 w PD wynosił: na bieżąco – w przypadkach pilnych oraz do 
trzech miesięcy – w pozostałych przypadkach. W okresie objętym kontrolą czas 
oczekiwania na wizytę w PD8 uległ skróceniu z 53 dni (wg stanu na 31 marca 2015 r.) do 45 
dni (na 30 czerwca 2017 r.). 

Średni czas oczekiwania na wizytę w poradni endokrynologicznej9 w analogicznym okresie 
wydłużył się z 97 do 257 dni, a w poradni chirurgii ogólnej10 odpowiednio: z 17 do 56 dni, 
przy czym pacjenci na pierwszą wizytę byli przyjmowani na bieżąco; również w poradni 
endokrynologicznej osoby leczone w związku z rozpoznaniem cukrzycy typu 2 były 
przyjmowane na bieżąco (wizyty pilne) oraz w terminie do trzech miesięcy (w przypadkach 
stabilnych); do poradni chirurgii ogólnej ww. pacjenci przyjmowani byli na bieżąco (wizyty 
pilne) oraz w terminie od 1 do dwóch tygodni (wizyty stabilne). 

Badanie dokumentacji medycznej wykazało, że w przypadku nagłego pogorszenia się stanu 
zdrowia pacjentów, pacjenci byli przyjmowani w dniu przyjścia do poradni, poza 
wyznaczonym terminem wizyty. 

W poradni diabetologicznej nie funkcjonuje gabinet stopy cukrzycowej. Pacjenci ci (osiem 
osób) leczeni są w poradni chirurgicznej GZOZ. Nieutworzenie ww. gabinetu wynikało 
z braku odrębnego kontraktu z NFZ na tego typu działalność. 

W GZOZ funkcjonuje rejestr ogólny w programie mMedica. Rejestracja elektroniczna 
możliwa jest w poradniach AOS: diabetologicznej, endokrynologicznej, ginekologicznej, 
chirurgii ogólnej, ortopedycznej, otolaryngologicznej i rehabilitacyjnej oraz w pracowni 
rehabilitacyjnej. 
Do NFZ przekazywano raporty okresowe dotyczące świadczeń ogółem oraz przyjęć 
pacjentów, bez rozdzielania pacjentów z rozpoznaniem cukrzycy typu 2. 

W kontrolowanym okresie stan zatrudnienia w POZ oraz AOS był zgodny 
z postanowieniami umów zawartych z NFZ. Zatrudnieni lekarze oraz pielęgniarki posiadali 
wskazane w umowach specjalności, kompetencje i prawa do wykonywania zawodu oraz byli 
dostępni dla pacjentów w określonych godzinach przyjęć. 

(dowód: akta kontroli str. 15-29; 30-121; 124-125; 718, 721-723) 

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

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

Z badań ankietowych przeprowadzonych wśród dziewięciu lekarzy GZOZ11, wynikało m.in. 
że: 

 ośmiu lekarzy uznało, że w świetle aktualnej wiedzy medycznej na temat 
przedmiotowego schorzenia, stosowanych leków i metod leczenia spełniają oczekiwania 
skutecznego leczenia oraz przyczyniają się do ograniczenia powstawania powikłań i/lub 
skutków; 

                                                      
8 W której pracuje dwóch lekarzy, w tym jeden lekarz raz w tygodniu, drugi – 3 x w tygodniu. 
9 W poradni w 2015 r. pracował jeden lekarz 3 x w tygodniu, a od 2016 r. pracował drugi lekarz 1 x w tygodniu 
10 W poradni pracuje czterech lekarzy, w tym jeden 4x w tygodniu, a pozostali – 1x w tygodniu. 
11 Lekarze: specjaliści chorób wewnętrznych, chirurg, diabetolog, endokrynolodzy. 

Ustalone 

nieprawidłowości 

Opis stanu 

faktycznego 
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 siedmiu lekarzy podało, że w leczeniu pacjentów uwzględniali leki najnowszej generacji; 
niestosowanie tych leków wynikało ze względów ekonomicznych (zbyt wysoka cena 
i brak refundacji); 

 wśród leków najnowszej generacji, które mogłyby być stosowane, ale w Polsce są 
niedostępne lub są dostępne tylko za pełną odpłatnością lekarze wymienili m.in. 
inhibitory SGLT-2 (tzw. fluzyny), inhibitor DDP-4SGLT-2, Lantus i Galwanus; 

 dwóch lekarzy poinformowało, że znane są im przypadki, że pacjent sam kupuje 
niedostępne w Polsce leki i przyjmuje je pod kontrolą lekarza i że zaobserwowali lepsze 
efekty leczenia cukrzycy niż przy zastosowaniu leków ogólnie dostępnych; 

 siedmiu lekarzy wskazywało na konieczność refundacji nowych leków. 
(dowód: akta kontroli str. 126-127) 

IV. Wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej 
Izbie Kontroli12 wnosi o:  
1) stosowanie się do zaleceń PTD w zakresie prowadzenia profilaktyki cukrzycy typu 2 

oraz kierowania pacjentów na badania diagnostyczne i konsultacje specjalistyczne 
zgodnie z zalecaną częstotliwością; 

2) prowadzenie dokumentacji medycznej w sposób zapewniający pełną i rzetelną 
informację o procesie diagnozowania i leczenia pacjenta. 

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 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. 

 

 

Kraków, 25 września 2017 r. 

 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Krakowie 

Kontroler 
 

z up. 

Marcin Kopeć 
Wicedyrektor 

Barbara Madejska 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 

                                                      
12 Dz. U. z 2017 r. poz. 524, dalej ustawa o NIK. 
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