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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/057 – Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 

Okres objęty kontrolą Lata 2015-2017 (I półrocze), z uwzględnieniem badania dokumentacji medycznej z lat 
2013-2017 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Marek Raczkowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LLU/99/2017 z dnia 31 maja 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 
Jednostka 

kontrolowana 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łęcznej, 21-010 Łęczna 
ul. Krasnystawska 52 (dalej: SPZOZ) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Krzysztof Bojarski, dyrektor SPZOZ1  
(dowód: akta kontroli str. 2-5) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia2 pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w zakresie leczenia cukrzycy typu 2. 

Organizacja oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, a także stan 
kadrowy personelu medycznego Poradni Diabetologicznej3, która w kontrolowanym 
okresie prowadziła leczenie pacjentów chorych na cukrzycę typu 2, spełniały 
wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej4. W badanym okresie opieką objętych było 156 pacjentów chorych 
na cukrzycę typu 2. 

Świadczenia zdrowotne z zakresu diabetologii udzielane były zgodnie z umową 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna 
zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia Lubelskim Oddziałem Wojewódzkim 
w Lublinie5. Wartość tych świadczeń w latach 2015-2017 (do 30 czerwca) wyniosła 
łącznie 45,5 tys. zł.  

Średni rzeczywisty czas oczekiwania pacjentów na pierwszorazową wizytę 
w Poradni na 31 grudnia 2016 r. wyniósł 167 dni i wydłużył się o 18 dni 
w porównaniu do stanu na 31 grudnia 2015 r. (149). Średni rzeczywisty czas 
oczekiwania ww. pacjentów na pierwszorazową wizytę w innych specjalistycznych 
poradniach SPZOZ6 wynosił maksymalnie 25 dni, przy czym w 56% analizowanych 
przypadków pacjenci byli umawiani na wizytę w dniu zgłoszenia. 

 

                                                      
1 Zatrudniony na stanowisku dyrektora SPZOZ od 1 lipca 2015 r. Poprzednio, tj. od 4 stycznia 2007 r. 
dyrektorem SPZOZ był Piotr Rybak. 
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. 
3 Dalej: Poradnia. 
4 Dz. U. z 2016 r. poz. 357, ze zm. 
5 Dalej: NFZ. 
6 Kardiologicznej, okulistycznej, endokrynologicznej, chirurgicznej. 
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Stwierdzona nieprawidłowość polegała na nieprzestrzeganiu przepisów dotyczących 
prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym nieodnotowywaniu lub niezałączaniu 
do dokumentacji medycznej pacjentów wyników badań i konsultacji 
specjalistycznych 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Profilaktyka i wczesne wykrywanie cukrzycy typu 2 

W SPZOZ nie funkcjonuje i nigdy nie funkcjonowała podstawowa opieka zdrowotna 
(POZ) w zakresach lekarza rodzinnego, pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, 
pielęgniarki szkolnej i położnej środowiskowo-rodzinnej. Zakres świadczeń 
zdrowotnych udzielanych przez Ambulatorium POZ wskazany w Rejestrze 
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (księga rejestrowa 
nr 00000000294) nie obejmował świadczeń w zakresie „Leczenie w ramach POZ”, 
a umowa zawarta z NFZ dotyczyła tylko dwóch zakresów świadczeń zdrowotnych 
w rodzaju POZ: nocna i świąteczna opieka zdrowotna oraz transport sanitarny 
w POZ.  

(dowód: akta kontroli str. 6-37)  

Najwyższa Izba Kontroli odstąpiła od oceny w badanym obszarze.  

2.  Leczenie cukrzycy typu 2 w ambulatoryjnej opiece 
specjalistycznej7 

W okresie objętym kontrolą Poradnia udzielała świadczeń opieki zdrowotnej 
w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie leczenia cukrzycy 
typu 2, na podstawie umowy z dnia 31 grudnia 2010 r. zawartej z NFZ. 

(dowód: akta kontroli str. 92-105) 

Analiza dokumentacji medycznej 20 pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 
leczonych w Poradni wykazała, że: 
− dwóch pacjentów ani razu nie osiągnęło w okresie objętym kontrolą wartości 

docelowej żadnego z ośmiu parametrów wyrównania metabolicznego8, 
− 20 pacjentów miało wyrównane mniej niż cztery parametry metaboliczne, 
− żaden z pacjentów nie osiągnął wyrównania co najmniej czterech z ośmiu 

parametrów na jednej wizycie, 
− badanie HbA1c było odnotowane w dokumentacji 86 wizyt, a w 40 z nich 

parametr ten osiągnął wartość docelową, 
− poziom glukozy na czczo odnotowano w dokumentacji 14 wizyt, a w 11 z nich 

parametr ten osiągnął wartość docelową, 
− liczba wizyt na których cholesterol całkowity osiągnął wartość docelową 

wyniosła 55, zaś stężenie cholesterolu całkowitego było odnotowane 
w dokumentacji 52 wizyt9, 

− liczba wizyt na których cholesterol frakcji LDL osiągnął wartość docelową 
wyniosła 25 i była równa liczbie wizyt, na których wartość tego parametru 
została odnotowana, 

                                                      
7 Dalej: AOS. 
8 HbA1c, stężenie cholesterolu całkowitego, stężenie cholesterolu frakcji LDL, stężenie cholesterolu frakcji HDL, 
stężenie triglicerydów, ciśnienie skurczowe, ciśnienie rozkurczowe, BMI. 
9 Dla celów kontrolnych przyjęto, że wynik badania danego parametru jest ważny sześć miesięcy. 
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− liczba wizyt na których cholesterol frakcji HDL osiągnął wartość docelową 
wyniosła 64, zaś wartość tego parametru odnotowano w dokumentacji 31 
wizyt10, 

− w zbadanej dokumentacji nie odnotowywano podczas wizyt wartości ciśnienia 
skurczowego, ciśnienia rozkurczowego, jak również wskaźnika BMI, 

− nie stwierdzono przypadku osiągnięcia przez pacjenta wartości docelowych 
w zakresie wszystkich parametrów. 

W trakcie każdej wizyty wszystkich ww. 20 pacjentów lekarz diabetolog odnotowała 
w dokumentacji, że układ oddechowo-krążeniowy jest wydolny, bez podawania 
wartości ciśnienia skurczowego i rozkurczowego. 

W poddanej kontroli dokumentacji medycznej brak było adnotacji o skierowaniu 
pacjentów na konsultacje specjalistyczne do kardiologa, nefrologa, chirurga oraz 
neurologa, natomiast w jednym przypadku pacjent otrzymał skierowanie do okulisty. 
W dokumentacji pięciu pacjentów odnotowano natomiast, że znajdują się oni pod 
opieką lekarzy specjalistów, w tym neurologa, okulisty, kardiologa, nefrologa. 

Z dokumentacji SPZOZ wynikało, że spośród 20 objętych badaniem pacjentów: 
− ośmiu nie korzystało ze świadczeń lekarzy specjalistów SPZOZ (kardiologa, 

chirurga, neurologa, okulisty) w całym okresie objętym kontrolą,  
− w 2015 r. sześciu pacjentów skorzystało ze świadczeń jednego lekarza 

specjalisty SPZOZ; czterech - dwóch lekarzy, natomiast dwóch pacjentów nie 
miało wizyt u ww. specjalistów, 

− w 2016 r. trzech pacjentów miało wizyty u jednego lekarza specjalisty SPZOZ, 
natomiast dziewięciu pacjentów nie korzystało z porad ww. specjalistów, 

− w 2017 r. jeden pacjent skorzystał ze świadczeń jednego lekarza specjalisty 
SPZOZ, natomiast 11 pacjentów nie miało wizyt u ww. specjalistów. 

Stwierdzono ponadto, że w ciągu roku 20 pacjentów skierowano do mniej niż dwóch 
specjalistów (żaden pacjent nie został skierowany do więcej niż jednego specjalisty). 

 (dowód: akta kontroli str. 38-61, 106-107) 

Analiza dokumentacji medycznej wykazała, że odnotowywano w niej wyniki badań 
zalecanych dla pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 przez Polskie Towarzystwo 
Diabetologiczne (dalej: PTD). Stwierdzono w szczególności, że co najmniej raz 
w roku: 
− pięciu pacjentów miało wykonane badanie HbA1c, 
− ośmiu pacjentów miało wykonane badanie kreatyniny w surowicy krwi, 
− jeden pacjent miał wykonane badanie ogólne moczu z osadem, 
− ośmiu pacjentów miało wykonane badanie cholesterolu całkowitego, frakcji HDL, 

frakcji LDL, triglicerydów w surowicy krwi, 
− u 19 pacjentów stwierdzono wykonywanie przez nich samokontroli. 

W dokumentacji żadnego z pacjentów nie odnotowano badania albuminurii i dna oka 
przy rozszerzonych źrenicach. Stwierdzono także, iż raz w roku: 14 pacjentów 
zostało skierowanych na mniej niż trzy z siedmiu zalecanych specjalistycznych11 
badań diagnostycznych; sześciu pacjentów zostało skierowanych na więcej niż trzy, 
ale mniej niż siedem zalecanych badań; żaden pacjent nie został skierowany na 
siedem zalecanych specjalistycznych badań diagnostycznych. Ponadto na każdej 

                                                      
10 Dla celów kontrolnych przyjęto, że wynik badania danego parametru jest ważny sześć miesięcy. 
11 Edukacja dietetyczna i terapeutyczna; HbA1c; cholesterol całkowity, HDL, LDL, triglicerydy w surowicy krwi; 
badanie albuminurii; badanie ogólne moczu z osadem; kreatynina w surowicy krwi i wyliczanie eGFR; badanie 
okulistyczne. 
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wizycie lekarz diabetolog przeprowadzał edukację dietetyczną i terapeutyczną 
pacjentów. 

(dowód: akta kontroli str. 38-61, 106-107) 

Lekarz diabetolog zatrudniona w SPZOZ, odnosząc się do kwestii wykonywania 
badań zalecanych przez PTD, wyjaśniła m.in. że, zlecanie podstawowych badań 
należy przede wszystkim do obowiązków lekarza rodzinnego oraz dodatkowo, 
w razie potrzeby i w uzasadnionych przypadkach, do lekarza specjalisty. Pacjenci 
podczas wizyty otrzymywali skierowania od lekarza na badania laboratoryjne 
i wykonywali je nieodpłatnie w laboratorium analitycznym SPZOZ w Łęcznej. Wyniki 
badań oraz informacja, kto je zleca zawarta jest w wydruku badania laboratoryjnego, 
które pacjent dostarczał na wizytę. Wyniki badań umieszczane są na bieżąco 
w historii choroby. Sprawdzono losowo wybrane skierowania w laboratorium, które 
potwierdziły zlecanie badań. Zamieszczone wyniki badań były zlecane przeze mnie 
– co jest widoczne na wydruku badania z laboratorium. Nie ma potrzeby powielania 
i powtarzania tych samych badań, jeśli pacjent miał je wykonane np. podczas 
hospitalizacji, a na wizytę do poradni dostarczył kartę informacyjną z pobytu 
w szpitalu. Według mojej wiedzy i opinii nie ma potrzeby wykonywania u chorego 
albuminurii, które służy do ewentualnego włączenia inhibitora konwertazy, celem 
działania nefroprotekcyjnego, a większość z tych chorych w leczeniu stosuje 
zarówno inhibitory ACE, jak i sartany. Ponadto, część z kontrolowanych chorych 
znajduje się pod stałą opieką poradni nefrologicznej, gdzie najważniejszym 
wykładnikiem jest wskaźnik eGFR. We wszystkich kartach odnotowano, że pacjent 
jest oddechowo i krążeniowo wydolny, co oznaczało, że jego ciśnienie skurczowe 
i rozkurczowe w chwili badania było w normie. Ponadto chorzy prowadzą stały 
monitoring ciśnienia w warunkach domowych. Nie wszyscy pacjenci zgłaszają się na 
wizyty regularnie, zgodnie z ustaleniami i zaleceniami. Każdy lekarz pracujący 
w SPZOZ posiada stały wgląd do dokumentacji medycznej pacjenta, który leczy się 
w innych poradniach, oraz wgląd do dokumentacji szpitalnej SPZOZ. Wynika to 
z systemu elektronicznego Medicus, który jest dostępny dla wszystkich poradni 
specjalistycznych. Wgląd do dokumentacji medycznej prowadzonej przez lekarzy 
rodzinnych posiada jedynie płatnik – Narodowy Fundusz Zdrowia. 

(dowód: akta kontroli str. 62-65) 

W przypadku czterech pacjentów lekarz diabetolog wystawił informację dla lekarza 
POZ na temat stanu zdrowia pacjenta. Lekarz diabetolog SPZOZ wyjaśniła, że 
zaświadczenie dla lekarza POZ wystawiane jest podczas wizyty pierwszorazowej 
oraz w przypadku zmiany dotychczasowego leczenia.  

 (dowód: akta kontroli str. 38-65) 

W toku kontroli przeprowadzono badanie ankietowe pacjentów dotyczące 
rozpoznania cukrzycy typu 2 oraz przebiegu i efektów leczenia tego schorzenia. 
Spośród dziewięciu pacjentów, którzy wypełnili ankietę12: 
− pięć osób odpowiedziało, że badania diagnostyczne w celu wykrycia cukrzycy 

typu 2, po ukończeniu 45 roku życia, wykonywane miało rzadziej niż co trzy lata, 
dwie – co trzy lata, a u jednej takich badań wcale nie przeprowadzono (jednej 
osoby pytanie nie dotyczyło z uwagi na wiek do 45 lat), 

− cztery osoby wskazały, że chorobę zdiagnozował lekarz specjalista, trzy - lekarz 
w szpitalu, jedna - lekarz POZ, a u jednej chorobę zdiagnozowano przy okazji 
innych badań, 

                                                      
12 Ankiety przekazano 50 pacjentom oczekującym na wizytę u lekarza diabetologa, z prośbą o ich wypełnienie. 
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− wszyscy odpowiedzieli, że byli poinformowani przez lekarza o przebiegu, 
objawach i powikłaniach choroby, 

− wszyscy stwierdzili, że byli kierowani, co najmniej raz w roku na konsultacje 
specjalistyczne do okulisty, a ponadto trzech - do kardiologa, dwóch - do 
chirurga, jeden - do nefrologa, a pięciu do innego specjalisty, 

− pięć osób odpowiedziało, że na konsultację u specjalisty, po raz pierwszy od 
zdiagnozowania choroby oczekiwało do trzech miesięcy, a cztery - od czterech 
do sześciu miesięcy, 

− pięć osób stwierdziło, że na kolejne konsultacje u specjalistów oczekiwało do 
trzech miesięcy, trzy - od czterech do sześciu miesięcy, natomiast jeden pacjent 
nie pamiętał tej daty, 

− siedem osób odpowiedziało, że wykonanie badania diagnostycznego 
sprawdzającego stężenie glukozy we krwi zlecane miało co pół roku, jedna – raz 
w roku, jeden pacjent nie odpowiedział na to pytanie, 

− pięć osób stwierdziło, że wykonania badania na poziom cholesterolu miało 
zlecane dwa-trzy razy w roku, a cztery osoby – raz w roku, 

− cztery osoby odpowiedziały, że wykonanie badania kontrolnego oceniającego 
wystąpienie ryzyka choroby niedokrwiennej serca zlecane miały dwa-trzy razy 
w roku, a pięć osób – raz w roku, 

− pięć osób stwierdziło, że wykonanie oceny występowania objawów stopy 
cukrzycowej zlecone miało raz w roku, dwie osoby – co dwa lata, a pozostałe 
dwie osoby nie udzieliły odpowiedzi, 

− osiem osób odpowiedziało, że pierwsze badanie okulistyczne po wykryciu 
choroby, wykonane miało do 24 miesięcy, a jedna osoba – od razu, 

− u pięciu osób badanie zaburzenia czucia wykonywano raz w roku, a u czterech 
rzadziej niż raz w roku, 

− wszyscy pacjenci potwierdzili fakt mierzenia ciśnienia tętniczego krwi podczas 
każdej wizyty. 

(dowód: akta kontroli str. 66-69) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieprzestrzeganiu przepisów 
dotyczących prowadzenia dokumentacji medycznej, w tym nieodnotowywania lub 
niezałączania do dokumentacji medycznej pacjentów wyników badań i konsultacji 
specjalistycznych, co było niezgodne z art. 25 pkt 3 ustawy z dnia 6 listopada 
2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta13 oraz § 42 ust. 4 pkt 4, 6, 7 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i 
zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania14 i § 41 ust. 4 pkt 
4, 6, 7, 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania15. 

W badanej dokumentacji medycznej odnotowano wystawienie tylko jednego 
skierowania do lekarza specjalisty, pomimo, że z dokumentacji SPZOZ wynikało, że 
ze świadczeń jednego lub dwóch lekarzy specjalistów skorzystało: w 2015 r. 10 
pacjentów, w 2016 r. trzech, a w 2017 r. jeden. 

(dowód: akta kontroli str. 38-61, 106-107) 

Lekarz diabetolog SPZOZ, w kwestii kierowania pacjentów do innych lekarzy 
specjalistów, wyjaśniła, że pacjenci mając ważne skierowanie do lekarza specjalisty 

                                                      
13 Dz. U. z 2017 r. poz. 1318, ze zm. 
14 Dz. U. nr 252, poz. 1697, ze zm. Rozporządzenie uchylone z dniem 23 grudnia 2015 r.  
15 Dz. U. poz. 2069. Rozporządzenie weszło w życie z dniem 23 grudnia 2015 r. 
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sami zapisują się na wizyty np. do kardiologa, okulisty, neurologa – zgodnie 
z zalecanym terminem kontroli wskazanym przez specjalistę. Pacjent sam może 
wybrać sobie lekarza specjalistę, u którego będzie się leczył nieodpłatnie, w ramach 
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Pacjenci korzystają z wizyt w naszej 
przychodni oraz w innych, wybranych przez siebie. Jeżeli pacjent wymagał 
skierowania np. do lekarza okulisty, to skierowanie podczas wizyty u diabetologa 
otrzymał. Jeżeli pacjent był pod opieką specjalisty i regularnie uczęszczał na wizyty, 
to nowe skierowanie nie jest wymagane, według obowiązujących przepisów 
Narodowego Funduszu Zdrowia. 

(dowód: akta kontroli str. 62-65) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia16 pozytywnie mimo stwierdzonej nieprawidłowości 
działalność kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

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

Informacja na temat udzielania świadczeń zdrowotnych, w tym o zasadach 
zapisywania na wizytę, była podana pacjentom na tablicy ogłoszeń oraz stronie 
internetowej SPZOZ. Regulowała ona: sposób dokonywania zapisów do poradni 
specjalistycznych; sposób tworzenia listy osób oczekujących na wizytę do lekarza 
oraz zasady wnoszenia skarg i wniosków. Pacjenci zostali także poinformowani 
o dostępności Karty Praw Pacjenta oraz adresie Rzecznika Praw Pacjenta. 
Z informacji wynikało ponadto, że wizyty określone jako „pilne” powinny się odbyć 
w dniu zgłoszenia pacjenta ze skierowaniem lub w najbliższym dniu pracy poradni 
określonej w skierowaniu. 
Średni rzeczywisty czas oczekiwania pacjentów (w dniach) na pierwszorazową 
wizytę w Poradni, według stanu na koniec poszczególnych kwartałów okresu 
objętego kontrolą, wynosił odpowiednio: 11, 7, 10, 149, 68, 107, 38, 167, 6417. 
Dotyczyło to tylko przypadków stabilnych – przypadki pilne nie wystąpiły. 

Dyrektor SPZOZ wyjaśnił, że wydłużenie czasu oczekiwania na wizytę wynikało 
z faktu posiadania przez SPZOZ bardzo małego kontraktu na świadczenia z zakresu 
diabetologii, podpisanego z NFZ. 

Średni rzeczywisty czas oczekiwania pacjentów na pierwszorazową wizytę w innych 
specjalistycznych poradniach SPZOZ wynosił, według stanu na koniec 
poszczególnych kwartałów okresu objętego kontrolą18:  
− w poradni kardiologicznej: na koniec II i III kwartału 2015 r. oraz I, II i III kwartału 

2016 r. nie było osób oczekujących na wizytę, natomiast na koniec pozostałych 
kwartałów czas oczekiwania wynosił od 12 do 25 dni, 

− w poradni okulistycznej: na koniec I kwartału 2015 r., I, II, III i IV kwartału 2016 r. 
oraz I kwartału 2017 r. nie było osób oczekujących na wizytę, natomiast na 
koniec pozostałych kwartałów czas oczekiwania wynosił od 4 do 7 dni, 

− w poradni endokrynologicznej: na koniec II i III kwartału 2015 r., I, II i III kwartału 
2016 r. oraz I kwartału 2017 r. nie było osób oczekujących na wizytę, natomiast 
na koniec pozostałych kwartałów czas oczekiwania wynosił od 18 do 19 dni, 

                                                      
16 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen cząstkowych dotyczących działalności w badanym 
obszarze: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. Jeżeli sformułowanie 
oceny cząstkowej według proponowanej skali byłoby niemożliwe lub nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, należy 
zastosować ocenę opisową. 
17 Nie uwzględniono danych według stanu na koniec II kwartału 2017 r.  
18 Bez danych na koniec II kwartału 2017 r. 
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− w poradni chirurgicznej: na koniec I i II kwartału 2015 r., III kwartału 2016 r. oraz 
I kwartału 2017 r. nie było osób oczekujących na wizytę, natomiast na koniec 
pozostałych kwartałów czas oczekiwania wynosił od 4 do 6 dni. 

Dotyczyło to tylko przypadków stabilnych – przypadki pilne nie wystąpiły. 

W strukturach SPZOZ nie funkcjonowała poradnia nefrologiczna. 

Dyrektor SPZOZ wyjaśnił, że czas oczekiwania pacjentów na kolejną wizytę jest 
uzależniony od zaleceń lekarza prowadzącego, który wyznacza termin kolejnej 
wizyty kontrolnej, w celu kontynuacji leczenia. 

Przy Poradni nie utworzono „gabinetu stopy cukrzycowej”. Dyrektor SPZOZ wyjaśnił, 
że w związku z realizacją umowy z NFZ w zakresie dotyczącym świadczeń 
diabetologicznych, SPZOZ nie miał obowiązku utworzenia gabinetu stopy 
cukrzycowej.  

W Poradni nie prowadzi się oddzielnego rejestru osób chorych na cukrzycę typu 2. 
Z danych statystycznych generowanych w Rejestrze Usług Medycznych wynika, że 
w badanym okresie opieką objętych było 156 pacjentów chorych na cukrzycę typu 2. 

Dla potrzeb NFZ przygotowywane są raporty statystyczne o wykonanych 
świadczeniach w poszczególnych poradniach. Statystyki te zawierają: pesel 
pacjenta, kod choroby (w tym cukrzyca typu 2 oraz procedury medyczne ICD9), datę 
wykonania świadczenia, produkt jednostkowy JGP, numer prawa wykonywania 
zawodu lekarza realizującego świadczenie. Raporty te służą do rozliczania kontraktu 
i są wysyłane elektronicznie za pośrednictwem Portalu NFZ (System Zarządzania 
Obiegiem Informacji). 

(dowód: akta kontroli str. 32-37, 70) 

Organizacja oraz wyposażenie w sprzęt i aparaturę medyczną, a także stan 
kadrowy personelu medycznego spełniały wymagania określone w rozporządzeniu 
Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. 

SPZOZ spełniał wymagania określone przez NFZ w zakresie rodzaju i liczby 
personelu udzielającego świadczeń zdrowotnych z zakresu leczenia cukrzycy, 
harmonogramu pracy Poradni Diabetologicznej oraz posiadanego sprzętu. Dane 
o potencjale wykonawczym personelu realizującym umowę w zakresie udzielania 
świadczeń związanych z leczeniem cukrzycy były aktualizowane. 

W badanym okresie: 
− w Poradni przyjmował jeden lekarz - specjalista chorób wewnętrznych 

i specjalista endokrynologii, nie było zatrudnionych pielęgniarek, 
− Poradnia była czynna w poniedziałek (16:00 – 20:00), środę (8:00 – 12:00) oraz 

piątek (16:00 – 20:00), 
− na wyposażeniu Poradni był następujący sprzęt: oftalmoskop, glukometr, 

przyrząd do badania czucia bólu, przyrząd do badania czucia temperatury 
skóry, widełki stroikowe, monofilament (w miejscu), a także analizator 
parametrów krytycznych oraz ultrasonograf USG A+B+3D (w lokalizacji). 

Wartość umowy z NFZ w obszarze świadczeń z zakresu diabetologii wynosiła: 
− w roku 2015 – 14,2 tys. zł, 
− w roku 2016 – 17,6 tys. zł, 
− w I półroczu 2017 r. – 7,3 tys. zł. 

Wartość umowy z NFZ w ww. obszarze, w zakresie świadczeń pierwszorazowych 
wynosiła: 
− w roku 2015 – 2,3 tys. zł, 
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− w roku 2016 – 2,5 tys. zł, 
− w I półroczu 2017 r. – 1,6 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 71-89) 

Wartości te były zgodne z danymi w zakresie świadczeń przedstawionych NFZ do 
rozliczenia,  rozliczonych przez NFZ i przekazanych środków. 

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

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w badanym obszarze. 

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

Lekarz diabetolog w złożonej informacji stwierdziła, że: 
− 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, pod warunkiem, że 
pacjent przestrzega zaleceń lekarskich i zasad diety cukrzycowej, 

− stosowane metody leczenia cukrzycy typu 2 uwzględniają leki najnowszej 
generacji, 

− leki najnowszej generacji są w Polsce dostępne, a ich refundacja ustalana jest 
przez Ministerstwo Zdrowia, 

− nie są jej znane przypadki kupowania przez pacjentów leków niedostępnych 
w kraju i przyjmowania ich pod kontrolą lekarza.  

Według opinii lekarza, pacjenci mają dostęp do leków wszystkich generacji – 
nowszych i starszych. Ich skuteczność jest duża, pod warunkiem, że chory 
przestrzega zasad diety i zaleceń lekarza. 

(dowód: akta kontroli str. 90-91) 

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli19, wnosi o prowadzenie dokumentacji medycznej 
w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami, w szczególności odnotowywanie 
lub załączanie wyników badań i konsultacji specjalistycznych. 

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 Lublinie. 

                                                      
19 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 (dalej: ustawa o NIK). 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykonania 
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. 

 

Lublin, dnia  8  września 2017 r.  

 
Kontroler Dyrektor  

Marek Raczkowski 
Specjalista kontroli państwowej 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
w Lublinie 

 Edward Lis 

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

 

........................................................ 
podpis podpis 
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