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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).  

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Lublinie 

Kontroler Szczepan Olejnik, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LLU/96/2017 z dnia 30 maja 2017 r. 

 (dowód: akta kontroli, str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie (dalej IMW), 
ul. Kazimierza Jaczewskiego 2, 20-950 Lublin 

 Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

dr hab. n. med. Lech Panasiuk, prof. IMW — dyrektor IMW1  

(dowód: akta kontroli, str. 2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie2 działalność kontrolowanej jednostki 
w zakresie leczenia cukrzycy typu 2. 

 
Uzasadnienie  
oceny ogólnej 

Powyższą ocenę w szczególności uzasadnia: 
- zapewnienie wykonywania świadczeń zdrowotnych na oddziałach, na których 
leczono chorych na cukrzycę typu 2, przez personel medyczny posiadający 
kwalifikacje wymagane przepisami prawa, 
- wyposażenie oddziałów Szpitala, na których leczono pacjentów chorych na 
cukrzycę typu 2, w sprzęt niezbędny do diagnostyki i leczenia chorych wymagany 
przepisami i zalecany przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne (PTD), 
- zapewnienie dostępu chorych na cukrzycę typu 2 do świadczeń 
specjalistycznych, z uwzględnieniem pilności przypadków i ograniczeń 
wynikających z umów z Narodowym Funduszem Zdrowia – Lubelskim Oddziałem 
Wojewódzkim w Lublinie (dalej „NFZ”). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

IMW jest instytutem badawczym, wykonującym m.in. działalność leczniczą, nad 
którym nadzór sprawuje Minister Zdrowia. W ramach IMW działa Szpital Kliniczny, 
w którego skład wchodzą: Klinika chorób wewnętrznych i nadciśnienia tętniczego z 
oddziałem chorób zawodowych, Oddział rehabilitacji, Izba przyjęć, Oddział szybkiej 
diagnostyki, Oddział diabetologiczny, Oddział rehabilitacji neurologicznej, Dział 
farmacji szpitalnej.  

                                                      
1Poprzednio (od 19 grudnia 2014 r. do 24 marca 2017 r.) dyrektorem IMW była prof. nadzw. dr hab. n. med. Iwona Bojar. 
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. 

Ocena ogólna 
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1. Leczenie cukrzycy typu 2 w warunkach hospitalizacji 

1.1. Pacjenci chorzy na cukrzycę typu 2 (dalej „pacjenci”) leczeni byli w IMW na 
Oddziale diabetologicznym (dalej „OD”) oraz w Klinice chorób wewnętrznych 
i nadciśnienia tętniczego z oddziałem chorób zawodowych (dalej Klinika). W Klinice 
pacjenci leczeni byli wg grup K35 (cukrzyca z powikłaniami) i K39 (inne choroby 
układu wydzielania wewnętrznego – cukrzyca bez powikłań). IMW posiadał umowę 
z NFZ, na udzielanie świadczeń gwarantowanych opieki zdrowotnej w rodzaju 
leczenie szpitalne, w zakresach określonych w załączniku do umowy (planie 
rzeczowo-finansowym).  

(dowód: akta kontroli, str. 3-122, 195 - 199)  

Personel medyczny zarówno OD, jak i Kliniki spełniał wymagania określone 
w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.3 W OD pacjenci 
pozostawali pod opieką czterech lekarzy specjalistów diabetologów i chorób 
wewnętrznych (ich łączny czas pracy wynosił prawie 105 godzin tygodniowo), 
edukatora (34 godziny tygodniowo) i dietetyka (20 godzin tygodniowo) oraz 
pielęgniarek, w tym trzech posiadających tytuł specjalisty pielęgniarstwa 
diabetologicznego. Zapewniony został również dostęp do konsultacji 
psychologicznej. 

(dowód: akta kontroli, str.3-138 ) 

Zarówno OD, jaki i Klinika wyposażony był w sprzęt i aparaturę medyczną 
wymaganą przy udzielaniu świadczeń z zakresu diabetologii, określone 
w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. 
oraz zalecany przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne4 (dalej PTD) sprzęt 
niezbędny do zapewnienia pacjentom dostępu do diagnostyki kardiologicznej 
i diagnostyki naczyniowej. W OD zapewniono w miejscu udzielania świadczeń m.in.: 
wagę lekarską, trzy ciśnieniomierze, dwie dożylne pompy infuzyjne, dwie pompy do 
ciągłego wlewu insuliny, trzy glukometry, pięć wag spożywczych, kardiomonitor, 
aparat EKG 12-odprowadzeniowy, system do ciągłego podskórnego pomiaru 
glikemii. W lokalizacji znajdowało się m.in. pomieszczenie i niezbędne pomoce 
dydaktyczne do prowadzenia edukacji, zapewniono stały dostęp do diagnostyki 
kardiologicznej (próba wysiłkowa, holter EKG, holter RR) oraz do diagnostyki 
naczyniowej (USG z możliwością badania przepływu naczyniowego metodą 
Dopplera). 

 (dowód: akta kontroli, str.139-141 ) 

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

IMW zapewnił5. wykonywanie świadczeń w ramach umowy zawartej z NFZ przez 
personel medyczny spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. Zapewnił również wyposażenie oddziałów 
Szpitala, na których leczono pacjentów chorych na cukrzycę typu 2, w sprzęt 
wymagany przepisami ww. rozporządzenia oraz sprzęt zalecany przez PTD do 
diagnostyki i leczenia chorych.  

                                                      
3 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 694 ze zm.). Dalej: „rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r.” 
4 Diabetologia Kliniczna, 2016, tom 5, Suplement A, Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2016, 
Stanowisko Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. 
5 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.  

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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2. Dostęp pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 do świadczeń 
specjalistycznych w celu hospitalizacji 

Liczba pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 zgłaszających się do Szpitala 
(zapisanych do kolejki i przyjmowanych w trybie pilnym) w latach 2015 i 2016 
wyniosła łącznie 709 (369 w 2015 r. i 340 w 2016 r.). Średni rzeczywisty czas 
oczekiwania pacjentów przyjmowanych do Szpitala planowo (650 pacjentów) 
wynosił 80 dni. Pacjenci przyjmowani do Kliniki (226 pacjentów) oczekiwali średnio 
25 dni, natomiast na OD (424 pacjentów) średnio 109 dni6. W kontrolowanym 
okresie najkrócej oczekiwali pacjenci przyjęci na OD w I kw. 2015 r., średnio 61 dni. 
W kolejnych kwartałach, kolejka wzrosła od 94 dni w II kw. 2015 r. do ponad 100 dni 
w III i IV kw. 2015 r. i utrzymywała się na podobnym poziomie w kolejnych latach. 
Liczba pacjentów przyjętych na OD w stosunku do liczby pacjentów zapisanych do 
kolejki i przyjętych w trybie pilnym w okresie 2015-2016 była zbliżona, wynosiła 515 
i 519.  

Średni czas pobytu pacjentów w Szpitalu wyniósł 8 dni. Pacjenci zgłaszający się do 
Szpitala i wymagający natychmiastowej pomocy przyjmowani byli w trybie pilnym, 
tj. poza kolejką. W kontrolowanym okresie w trybie pilnym przyjęto 200 pacjentów. 

(dowód: akta kontroli, str.142-193) 

Dyrektor IMW wskazał, że wpływ na powstanie i kształtowanie się kolejek 
oczekujących w poszczególnych kwartałach miały: wielkość kontraktu z NFZ, która 
jest niewystarczająca w stosunku do potrzeb pacjentów, ograniczone możliwości 
kadrowe i ograniczenia bazy łóżkowej dostępnej w IMW. Ponadto zaznaczył, że 
IMW przyjmuje w pierwszej kolejności pacjentów w trybie nagłym i pilnym. Pacjenci 
stabilni tj. niewymagający natychmiastowej hospitalizacji zostają wpisani do kolejki 
oczekujących.  

(dowód: akta kontroli, str.275) 

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

Szpital zapewnił dostęp do świadczeń specjalistycznych pacjentom chorym na 
cukrzycę typu 2 wymagającym pilnej pomocy. Natomiast dostęp do świadczeń 
w przypadkach stabilnych podlegał ograniczeniom, wynikającym głównie z realizacji 
zawartych umów z NFZ, tj. ilości i wartości zakontraktowanych świadczeń.  

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

W związku z cukrzycą typu 2 w IMW w kontrolowanym okresie leczonych było 
łącznie 850 chorych, w tym na Oddziale diabetologii 616 osób (259 w 2015 r., 256 
w 2016 oraz 101 do końca maja 2017 r.) w Klinice chorób wewnętrznych 
i nadciśnienia tętniczego z oddziałem chorób zawodowych 234 osoby (91 w 2015 r.; 
94 w 2016 r. oraz 49 do końca maja 2017 r.). Jak wyjaśnił Dyrektor IMW do Szpitala 
Instytutu zgłaszają się głównie pacjenci, którzy już wcześniej mieli zdiagnozowaną 
cukrzycę. 

(dowód: akta kontroli str. 193, 201) 

                                                      
6 Średni rzeczywisty czas oczekiwania osób przyjętych w poszczególnych kwartałach do Kliniki wyniósł w 2015 r. w I kwartale 
7 dni; II kw. – 16 dni; III kw. - 17 dni; IV kw. – 8 dni; w 2016 r. w I kw. – 61 dni; II kw. 22 dni; III kw. – 59 dni; IV kw. – 15 dni; 
w 2017 r. w I kw. 26 dni; II kw. – 18 dni. 
Średni rzeczywisty czas oczekiwania osób przyjętych w poszczególnych kwartałach na OD wyniósł w 2015 r. w I kwartale 
61 dni; II kw. – 94 dni; III kw. - 112 dni; IV kw. – 103 dni; w 2016 r. w I kw. – 102 dni; II kw. 120 dni; III kw. – 137 dni; IV kw. – 
133 dni; w 2017 r. w I kw. 121 dni; II kw. – 112 dni.  

Opis stanu 
faktycznego 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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Wartość świadczeń wykonanych, w okresie 2015-2017 (do końca maja), związanych 
z leczeniem pacjentów z cukrzycą typu 2 w IMW wyniosła 2.204,6 tys. zł i w takiej 
samej wysokości przedstawiona została NFZ do rozliczenia. Wartość świadczeń 
rozliczonych i przekazanych środków na dzień 26 czerwca 2017 r. wyniosła 
2.168,2 tys. zł7. Wartość świadczeń wykonanych ponad limit określony w umowach 
z NFZ, za które Fundusz nie zapłacił wyniosła 6,9 tys. zł, z czego 2,3 tys. zł za 
świadczenia wykonane w 2016 r. i 4,6 tys. zł - wykonane w 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 196-197) 
Wartość wykonanych świadczeń związanych z leczeniem pacjentów z cukrzycą typu 
2 w latach 2015 r. i 2016 r. była podobna i wyniosła odpowiednio 892,7 tys. zł 
i 893,8 tys. zł, liczba pacjentów przyjętych w tych latach do Szpitala wyniosła po 350 
każdego roku. Wartość wykonanych świadczeń w 2017 r. (do końca maja) wyniosła 
418,1 tys. zł, a liczba pacjentów przyjętych w tym okresie 150. 

(dowód: akta kontroli str. 193,197) 
Wyniki analizy 30 dokumentacji medycznych8 pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 
(w tym 9 przyjętych w trybie pilnym) wskazują, że jedną z głównych przyczyn przyjęć 
do Szpitala było zaostrzenie przewlekłych powikłań (14 przypadków), w pozostałych 
16 przypadkach wskazaną podstawą przyjęcia były inne przyczyny, w tym 
utrzymujący się wysoki poziom glukozy. Średni czas pobytu pacjenta w Szpitalu 
wyniósł 8 dni, podczas którego m.in. monitorowano we wszystkich przypadkach 
podstawowe parametry wyrównania metabolicznego. Na 30 badanych przypadków, 
dwóch pacjentów było przyjętych do Szpitala z rozpoznaniem cukrzycy typu 2 bez 
powikłań, pięciu z nieokreślonymi powikłaniami, 23 z wieloma powikłaniami. 
Najczęściej występującym powikłaniem cukrzycy typu 2 była neuropatia 
cukrzycowa, którą stwierdzono u 23 pacjentów oraz retinopatia cukrzycowa 
i choroba niedokrwienna serca (11 pacjentów). Stopa cukrzycowa występowała  
w 5 przypadkach. Żadnemu pacjentowi (na 30 badanych przypadków) nie 
amputowano całej stopy, jak również żaden pacjent nie zmarł w powodu cukrzycy 
w trakcie hospitalizacji. BMI9 – nie osiągnięto u 28 chorych, osiągnięto w przypadku 
jednego pacjenta, a w dokumentacji jednego pacjenta nie było wpisu w tym 
zakresie. W większości przypadków osiągnięto prawidłowe parametry wskaźnika 
glukozy na czczo (22), w pozostałych przypadkach wskaźnik przekroczył poziom 
pożądany (uznawany za prawidłowy) i wynosił od 140 mg/% do 178 mg/%. 
Podobnie u większości pacjentów (23) osiągnięto prawidłowe ciśnienie tętnicze. 
Prawidłowe parametry wyrównania metabolicznego w zakresie gospodarki lipidowej 
osiągnięto u pięciu pacjentów, nie osiągnięto u 24, a w przypadku jednego pacjenta 
brak było wpisu w tym zakresie. Natomiast prawidłowe parametry hemoglobiny 
glikowanej osiągnięto w przypadku 3 pacjentów, u pozostałych 27 pacjentów, 
parametry te były przekroczone. 

(dowód: akta kontroli str. 42-51) 

Lekarze specjaliści diabetolodzy i specjaliści chorób wewnętrznych w złożonych 
informacjach wskazali, że w świetle aktualnej wiedzy medycznej, stosowane leki 
i metody leczenia skutecznie przyczyniają się do leczenia cukrzycy typu 2 
i ograniczenia powstawania powikłań i ich skutków. Jednocześnie zwrócili uwagę, że 
zalecenia towarzystw naukowych uwzględniają w leczeniu cukrzycy typu 2 leki 
najnowszej generacji, nie są one natomiast uwzględniane w polityce refundacyjnej 

                                                      
7 Różnica 29,5 tys. zł pomiędzy wartością wykonanych świadczeń a wartością świadczeń rozliczonych przez NFZ i wartością 
świadczeń wykonanych ponad limit, spowodowana jest przekazaniem do NFZ raportu statystycznego kilku świadczeń 
udzielonych w miesiącu czerwcu 2017 r., które będą rozliczone po zakończeniu tego okresu rozliczeniowego.  
8 Wybranych w losowaniu prostym za pomocą Pomocnika Kontrolera, spośród ogólnej liczby pacjentów leczonych w IMW na 
cukrzycę typu 2. 
9 Body Mass Index – miernik wagi w zależności od wzrostu, w którym masa ciała w kilogramach dzielona jest przez wzrost 
w metrach podniesiony do potęgi drugiej. 
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państwa, przez co ich stosowanie jest ograniczone z przyczyn finansowych. Jako 
leki najnowszej generacji, które mogłyby być stosowane, ale w Polsce są 
niedostępne lub tylko za pełną odpłatnością wskazano: inhibitory SGLT2, leki 
inkretynowe (agoniści receptora GLP1, inhibitory DPP4). Trzech spośród czterech 
lekarzy specjalistów wskazało, że znane są im przypadki kupowania przez pacjenta 
leków niedostępnych w Polsce (Saxenda – analog GLP-1, stosowany w leczeniu 
otyłości), a przynoszących lepsze efekty niż przy zastosowaniu leków ogólnie 
dostępnych i ich przyjmowania pod kontrolą lekarza. Lekarze podkreślili, że 
w Polsce refundowane są metformina i insuliny, których zastosowanie jest 
bezsporne. Natomiast brak jest refundacji DPP4, SGLT2 analoga GLP-1. Cytując 
konsultanta krajowego w dziedzinie diabetologii, w całym cywilizowanym świecie są 
to leki drugiego rzutu zaraz po metforminie, które są niezwykle istotne jeżeli chcemy 
uniknąć stymulacji przyrostu masy ciała, który idzie w parze jeśli stosujemy 
pochodne sulfonylomocznika, czy przedwczesne wprowadzenie insuliny. 

(dowód: akta kontroli str. 266-273) 

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

Prowadzone przez Szpital metody leczenia i stosowane leki, przyczyniają się do 
leczenia cukrzycy typu 2 i ograniczenia powstawania powikłań i ich skutków oraz 
poprawiają parametry metaboliczne chorych, co znalazło potwierdzenie zarówno 
w informacjach od lekarzy specjalistów, jak również w objętych szczegółową 
kontrolą dokumentacjach medycznych chorych.  

IV. Uwagi i wnioski 

Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli, wobec niestwierdzenia nieprawidłowości, nie formułuje wniosków 
pokontrolnych. 

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli10 
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. 

 
Lublin, dnia 28 lipca 2017 r. 

Kontroler: Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

w Lublinie 
Edward Lis 

 
Szczepan Olejnik 

główny specjalista kontroli państwowej 
 

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

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

Podpis Podpis 

  

                                                      
10 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 
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