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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Wojciech Dąbrowski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/822017 z dnia 28 czerwca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Powiatowy w Piszu,  
ul. H. Sienkiewicza 2, 12-200 Pisz (dalej: „Szpital” lub „SP w Piszu”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Marek Skarzyński, Dyrektor Szpitala 

(dowód: akta kontroli str. 2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1 działalność kontrolowanej jednostki  
w zbadanym zakresie. 

Podstawą tej oceny jest prowadzenie w poradni diabetologicznej Kompleksowej 
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem z Cukrzycą (dalej: „KAOS”) 
zgodnie z warunkami umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej: „NFZ”). 
Wszyscy analizowani pacjenci KAOS byli kierowani na wszystkie wymagane 
badania diagnostyczne przynajmniej raz w roku, a każdy z pacjentów realizował 
wizyty w KAOS z częstotliwością wymaganą umową z NFZ. Świadczenia zdrowotne 
w ww. zakresie wykonywano w wymaganych godzinach. Realizujący je personel 
spełniał wymagania NFZ. Informacja o zasadach zapisywania się do poradni 
podana była pacjentom w przystępnej formie. Szpital przekazywał również do NFZ 
wymagane informacje i sprawozdania. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Leczenie cukrzycy typu 2 w ramach kompleksowej ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej nad pacjentem z cukrzycą 

1.1. W dniu 1 września 1997 r. Szpital, będący samodzielnym publicznym zakładem 
opieki zdrowotnej, wpisany został do prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-
Mazurskiego rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą pod pozycją 
28-00151. Podmiotem tworzącym Szpital był Wojewoda Suwalski. W rejestrze tym 
ujęto m.in. poradnię diabetologiczną, prowadzącą ambulatoryjne leczenie 
specjalistyczne w zakresie diabetologii. Poradnia ta ujęta była również  
w Regulaminie organizacyjnym Szpitala2, określającym m.in., że jest jedną z poradni 
specjalistycznych.   

(dowód: akta kontroli str. 3-15) 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Wprowadzonym zarządzeniem wewnętrznym  Dyrektora Szpitala z 8 czerwca 2012 r. (ze zmianami). 
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1.2. W latach 2015-2017 (I półrocze)3 kompleksowa ambulatoryjna opieka 
zdrowotna nad pacjentem z cukrzycą (dalej: „KAOS”) prowadzona była w poradni 
diabetologicznej na podstawie umowy zawartej z NFZ 22 grudnia 2010 r., na okres 
do 30 czerwca 2017 r. Umowa ta była rozliczana według stawki kapitacyjnej  
w kwocie 60 zł miesięcznie. Na mocy Porozumienia z dnia 20 kwietnia 2017 r., 
zawartego pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia Warmińsko-Mazurskim 
Oddziałem Wojewódzkim a SP w Piszu rozwiązano z tym dniem ww. umowę. Jak 
wyjaśnił Dyrektor Szpitala, przyczyną jej rozwiązania był brak personelu lekarskiego, 
ponieważ lekarz realizujący świadczenia zmienił pracę. Nowe miejsce pracy nie 
pozwalało mu na świadczenie usług medycznych równolegle w dwóch miejscach.  

 (dowód: akta kontroli str. 16-44) 

1.3. Według stanu na koniec lat 2015-2016 oraz na dzień 28 lutego 2017 r., 
świadczeń w ramach KAOS udzielało dwóch lekarzy (w tym jeden specjalista 
diabetologii i jeden – chorób wewnętrznych). Świadczenia te, zgodnie z załącznikiem 
nr 3a do zarządzenia z 29 czerwca 2016 r.4, wykonywano od poniedziałku do środy 
w godzinach od 8.00 do 18.00, we czwartek od 8.00 do 19.00 oraz w piątek od 8.00 
do 20.00. 

Liczba pacjentów KAOS na koniec 2015 r. i 2016 r. oraz na dzień 30 czerwca  
2017 r. wynosiła odpowiednio: 121, 138 i 69. 

(dowód: akta kontroli str. 45-47) 

1.4. Badanie dokumentacji medycznej wybranych losowo 20 pacjentów, którzy  
w latach 2015-2017 (do 30 czerwca) zrealizowali w KAOS ogółem 234 wizyty 
związane z leczeniem cukrzycy typu 2, wykazało m.in., że: 

− wszyscy pacjenci spełniali określone przez NFZ kryteria kwalifikujące do objęcia 
opieką KAOS, tj. m.in. leczący cukrzycę typu 2 co najmniej trzema 
wstrzyknięciami insuliny, 

− ww. pacjenci realizowali wizyty z częstotliwością wymaganą umową z NFZ,  
tj. minimum cztery w roku (od czterech do siedmiu wizyt), a przerwa pomiędzy 
nimi nie przekraczała czterech miesięcy,  

− podczas wszystkich 234 wizyt pacjentom mierzono ciśnienie tętnicze krwi, 

− wszystkich 20 pacjentów co najmniej raz w roku kierowano na badania 
diagnostyczne, tj.: kreatyniny w surowicy krwi, ogólnego moczu z osadem, 
cholesterolu całkowitego, HDL, LDL, dna oka,  

− wszystkich 20 pacjentów co najmniej dwa razy w roku kierowano na badania 
HbA1C, 

− pacjenci złożyli (w latach 2010-2014) deklaracje wyboru świadczeniodawcy 
realizującego KAOS, która była zgodna ze wzorem określonym przez NFZ, 

− w latach 2015-2017 (do 30 czerwca) pacjenci ci byli nieprzerwanie objęci opieką 
KAOS, 

− wszyscy pacjenci byli mieszkańcami powiatu piskiego. 
(dowód: akta kontroli str. 48-100) 

W okresie objętym kontrolą edukację diabetologiczną pacjentów chorych na 
cukrzycę prowadzono w formie indywidualnej, podczas planowych wizyt, m.in. przez 
lekarza specjalistę. Dokumentowano ją wpisami w kartach zdrowia pacjentów.  
Z dokumentacji medycznej ww. 20 pacjentów wynika, że przeprowadzenie edukacji 

                                                      
3 Okres objęty kontrolą. 
4 Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 62/2016.DSOZ z   29 czerwca 2016 r. w sprawie określania  warunków zawierania i realizacji 
umów w rodzaju: ambulatoryjna opieka specjalistyczna (wcześniej obowiązywało Zarządzenie Prezesa NFZ  
Nr 79/2014.DSOZ z 5 grudnia 2014 r.). 



 

4 

dietetycznej/terapeutycznej odnotowano w kartach wszystkich 234 wizyt tych 
pacjentów. Edukacja taka prowadzona była również przez pielęgniarkę lub dietetyka 
i odbywała się na życzenie pacjenta lub zlecenie lekarza.  

 (dowód: akta kontroli str.48-10, 114) 

W latach 2015 – I półrocze 2017 r. w Szpitalu nie została przeprowadzona przez 
NFZ żadna kontrola planowa w zakresie prawidłowości realizacji i rozliczania 
świadczeń opieki zdrowotnej w ramach KAOS. 

(dowód: akta kontroli str.101) 

Przeprowadzone w toku kontroli NIK badanie ankietowe, obejmujące sześciu 
pacjentów KAOS z cukrzycą typu 2, wykazało m.in., że: 

− u trzech osób (50% ankietowanych) przeprowadzano po ukończeniu 45 roku 
życia badania diagnostyczne w celu wykrycia cukrzycy raz w roku i również  
u 3 (50%) nie przeprowadzono ich wcale, 

− u 3 osób (60%) zdiagnozowano cukrzycę między 45 a 55 rokiem życia,  
u jednego (20%) – między 56 a 65, a u kolejnego (20%) – między 66 a 75 
rokiem (jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi), 

− dwie osoby (40%) chorowały na cukrzycę od sześciu do 10 lat, a 3 (60%) – 
więcej niż 10 lat (jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi), 

− u trzech osób (60%) cukrzycę zdiagnozował lekarz w szpitalu, u jednej (20%)  – 
lekarz specjalista, a u kolejnej (20%) –  rozpoznania dokonano podczas innych 
badań, 

− pięć osób zostało poinformowanych przez lekarza o przebiegu, objawach  
i powikłaniach cukrzycy (jeden ankietowany nie udzielił odpowiedzi), 

− u 5 osób (83%) wystąpiły powikłania zdrowotne w związku z cukrzycą, w tym5:  
u 3 osób – dotyczące uszkodzenia wzroku, u 3 – choroba sercowo-naczyniowa, 
u jednej – zespół stopy cukrzycowej, u jednej – udar mózgu, u dwóch – inne;  

− 6 osób (100%) zostało skierowanych, w związku z cukrzycą typu 2, co najmniej 
raz w roku na konsultacje specjalistyczne, przy czym6: 4 osoby skierowano do 
diabetologa, okulisty i kardiologa, a 2 do chirurga,  

− po zdiagnozowaniu cukrzycy, 4 osoby (67%) oczekiwały na pierwszą 
konsultację u specjalisty do trzech miesięcy, dwie (33%) – od czterech do 
sześciu miesięcy,  

− 3 osoby (50%) oczekiwały na kolejne konsultacje u specjalistów do trzech 
miesięcy, a 3 (50%) – od czterech do sześciu miesięcy,  

− 4 osobom (67%) lekarz zlecał wykonanie badań diagnostycznych 
sprawdzających stężenie glukozy we krwi co pół roku, a dwóm (33%) –  
raz w roku, 

− 2 osobom (40%) lekarz zlecał wykonanie badania poziomu cholesterolu  
dwa-trzy razy w roku, trzem (60%) – raz w roku (jedna osoba nie udzieliła 
odpowiedzi), 

− 2 osoby (67%) miały wykonane badania kontrolne oceniające występowanie 
ryzyka choroby niedokrwiennej serca raz w roku, jedna (33%) – rzadziej niż raz 
w roku (trzy osoby nie udzieliły odpowiedzi), 

− jednej osobie (33%) wykonywano ocenę występowania stopy cukrzycowej raz  
w roku, dwóm (67%) – rzadziej niż co dwa lata (trzy osoby nie udzieliły 
odpowiedzi), 

                                                      
5 Część ankietowanych podała po kilka powikłań. 
6 Część ankietowanych podała po kilka rodzajów konsultacji specjalistycznych. 
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− jednej osobie (25%) pierwsze badanie okulistyczne po wykryciu cukrzycy 
wykonano od razu, dwóm (50%) – w okresie do 24 miesięcy po jej wykryciu, 
jednej (25%) – po dwóch latach (dwie osoby udzieliły odpowiedzi), 

− jednej osobie (33%) wykonywano badanie zaburzenia czucia raz w roku,  
dwóm (67%) nigdy nie przeprowadzono takiego badania (trzy osoby nie udzieliły 
odpowiedzi), 

− sześciu osobom (100%) mierzono ciśnienie tętnicze krwi podczas każdej wizyty. 
(dowód: akta kontroli str.102-113) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie. 

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

2.1. Informacja na temat udzielania świadczeń zdrowotnych w KAOS i zasadach 
zapisywania się na wizytę (m.in. dniach i godzinach rejestracji, sposobie rejestracji) 
podane były m.in. na tablicy ogłoszeń w budynku poradni Szpitala. Informacje te 
przedstawiane były pacjentom również w gabinecie lekarza KAOS oraz w rejestracji. 

(dowód: akta kontroli str.45-47, 115) 

2.2. Pacjent kwalifikowany był do KAOS podczas wizyty w poradni diabetologicznej. 
Na koniec poszczególnych kwartałów lat 2015-2017 (I półrocze) średni rzeczywisty 
czas oczekiwania pacjentów (tzw. pierwszorazowych7) na wizytę do tej poradni 
wynosił: dla przypadków pilnych – od 5 do 13 dni, a dla stabilnych (planowych) –  
od 30 do 57 dni. Na 30 czerwca 2017 r. (w porównaniu ze stanem na 31 marca 
2015 r.) czas ten dla przypadków pilnych skrócił się do 5 dni (o 4 dni, spadek  
o 44%), a dla przypadków stabilnych – do 47 dni (o 10 dni, spadek o 17%). 

Po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia w ramach KAOS, terminy kolejnych wizyt 
w poradni wynikały z ustalonego przez lekarza specjalistę planu leczenia.  

(dowód: akta kontroli str.116-119) 

Szpital zapewniał pacjentom KAOS m.in. specjalistyczne konsultacje: okulistyczne, 
neurologiczne oraz kardiologiczne. Szpital nie gromadził danych dotyczących czasu 
oczekiwania na konsultacje specjalistyczne. Jak wyjaśnił Dyrektor Szpitala, lekarz 
na pierwszej wizycie wyznaczał termin kolejnej wizyty i w tym terminie pracownik 
rejestracji zapisywał pacjenta w systemie informatycznym na wizytę w danej 
poradni. Terminy kolejnych konsultacji specjalistycznych wynikały, z ustalonego 
przez lekarza, planu leczenia. 

(dowód: akta kontroli str.116-118) 

2.3. W latach 2015-2017 (I półrocze) przy poradni diabetologicznej Szpitala nie 
utworzono tzw. gabinetu stopy cukrzycowej, o którym mowa w zaleceniach 
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego8.  

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że w ofertach składanych do NFZ w warunkach 
wymaganych nie znajdowała się informacja o konieczności posiadania gabinetu 
stopy cukrzycowej. 

(dowód: akta kontroli str.45) 

  

                                                      
7 Pacjent pierwszorazowy – świadczeniobiorca, który w ciągu poprzedzających wizytę 730 dni nie korzystał ze świadczeń w 
danym zakresie. 
8„Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2016” (dalej: „Zalecenia PTD”; 
https://cukrzyca.info.pl/zalecenia_kliniczne/zalecenia_kliniczne_2016). 
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2.4. W okresie objętym kontrolą dane dotyczące pacjentów chorych na cukrzycę 
typu 2 oraz ich leczenia w poradni diabetologicznej gromadzono w systemie 
informatycznym Szpitala oraz w kartach zdrowia i choroby pacjentów  
(nie prowadzono odrębnego rejestru pacjentów chorych na cukrzycę typu 2).  
Do NFZ przekazywano (co miesiąc, w formie elektronicznej)  raport statystyczny 
swx zawierający m.in. dane pacjenta, rozpoznanie choroby, lekarza przyjmującego 
oraz stosowane procedury (np. rtg, usg). 

(dowód: akta kontroli str.120-121) 

2.5. W latach 2015-2017 (I półrocze) rodzaj i liczba personelu Szpitala, 
udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach KAOS były zgodne z umową  
z NFZ. Na 20 kwietnia 2017 r. (data rozwiązania umowy), w ramach KAOS 
świadczeń udzielało: dwóch lekarzy (w tym jeden diabetolog), dietetyk i dwie 
pielęgniarki. Występujące w ww. okresie zmiany dotyczące potencjału 
wykonawczego (personelu) były, zgodnie z § 2 ust. 9 ww. umowy, na bieżąco 
zgłaszane do NFZ. 

(dowód: akta kontroli str.47, 121) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

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

Odpowiedzi udzielone na pytania zadane w ankiecie przez lekarza KAOS 
(diabetologa) leczącego pacjentów z  cukrzycą typu 2 wykazały m.in., że: 

− w świetle aktualnej wiedzy medycznej na temat cukrzycy typu 2 stosowane leki  
i metody leczenia nie spełniają oczekiwania skutecznego leczenia tej choroby 
(tj. osiągnięcia „wyrównania metabolicznego”), nie przyczyniają się do 
ograniczenia powstawania powikłań i/lub ich skutków ze względu na brak 
możliwości ich powszechnego stosowania z powodu wysokich kosztów, 

− stosowane metody leczenia ww. schorzenia uwzględniają w ograniczonym 
stopniu (ze względu na koszty) leki najnowszej generacji, 

− jako leki najnowszej generacji, które mogłyby być stosowane, ale w Polsce są 
niedostępne lub tylko za pełną odpłatnością, ankietowany lekarz podał  
m.in.: analogi GLP-1, flozyny, inhibitory DPP-4 oraz SGLT2 (za pełną 
odpłatnością), 

− ankietowanemu lekarzowi nie były znane przypadki, aby pacjenci sami kupowali 
leki niedostępne w Polsce i przyjmowali je pod kontrolą lekarza. 

(dowód: akta kontroli str.122) 

Najwyższa Izba Kontroli odstąpiła od oceny w badanym obszarze. 

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 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 Olsztynie. 

  

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 

Ocena cząstkowa 

Prawo zgłoszenia 
zastrzeżeń 



 

7 

Olsztyn, dnia    3   sierpnia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

 
Andrzej Zyśk 

Wojciech Dąbrowski 
doradca ekonomiczny 

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

podpis podpis 
 


