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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 Krzysztof Śleszyński, doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LOL/75/2017 
z dnia 14 czerwca 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Olsztynie, ul. Żołnierska 18, 10-561 Olsztyn 
(dalej: „Szpital” lub „WSS”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Irena Kierzkowska, Dyrektor Szpitala 

(dowód: akta kontroli str. 2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie1, mimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

Podstawą tej oceny jest prowadzenie w poradni diabetologicznej Kompleksowej 
Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej nad Pacjentem z Cukrzycą (dalej: „KAOS”) 
na ogół zgodnie z warunkami umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej: 
„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 
podjął skuteczne działania w celu utworzenia tzw. gabinetu stopu cukrzycowej. 
Przekazywał ponadto do NFZ wymagane informacje i sprawozdania. 

Stwierdzona nieprawidłowość polegała natomiast na niekierowaniu części pacjentów 
KAOS na badania diagnostyczne z częstotliwością wynikająca z umowy z NFZ. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

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

1.1. Szpital, będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisany 
został do prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 14 grudnia 1995 r.,  
pod pozycją 15614. Podmiotem tworzącym Szpital był Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. 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 wchodzi ona w skład oddziału klinicznego 
endokrynologicznego, diabetologicznego i chorób wewnętrznych (dalej: Oddziału 
Diabetologicznego”) oraz, że do jej zadań należy m.in. diagnostyka i leczenie 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2 Wprowadzonym zarządzeniem wewnętrznym nr 66/16 Dyrektora Szpitala z 22 grudnia 2016 r. (ze zmianami). 
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stanów hormonalnego niewyrównania metabolicznego oraz leczenie przewlekłych 
powikłań cukrzycy typu 1 i 2.   

(dowód: akta kontroli str. 3-21) 

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 30 grudnia 2011 r., na okres 
do 30 września 2017 r. (dalej: „umowa z NFZ”). Była to kolejna umowa z NFZ – 
pierwszą umowę w zakresie KAOS Szpital zawarł 27 grudnia 2007 r. Umowa z NFZ 
zobowiązywała Szpital m.in. do stosowania załącznika nr 3a do zarządzenia  
Nr 62/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia 
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna4. 

 (dowód: akta kontroli str. 22-67) 

1.3. Świadczeń w ramach KAOS udzielało, według stanu na koniec 2015 r., siedmiu 
lekarzy (w tym czterech specjalistów diabetologii i trzech – chorób wewnętrznych),  
a na 31 grudnia 2016 i 30 czerwca 2017 r. – po pięciu lekarzy specjalistów (w tym: 
dwóch z zakresu diabetologii i trzech – chorób wewnętrznych). Świadczenia te, 
zgodnie z załącznikiem nr 3a do zarządzenia z 29 czerwca 2016 r., wykonywano  
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00. Liczba pacjentów KAOS 
na koniec 2015 r. i 2016 r. oraz 30 czerwca 2017 r. wynosiła odpowiednio: 1.362, 
1.320 i 1.403 (w tym z cukrzycą typu 2 – odpowiednio: 386, 427 i 517).  

(dowód: akta kontroli str. 67-79) 

1.4. Badanie dokumentacji medycznej wybranych losowo 20 pacjentów, którzy  
w latach 2015-2017 (do 30 czerwca) zrealizowali w KAOS ogółem 226 wizyt 
związanych z leczeniem cukrzycy typu 2, wykazało m.in., że: 

− wszyscy pacjenci spełniali określone przez NFZ kryteria kwalifikujące do objęcia 
opieką KAOS, tj. m.in. byli to pacjenci 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 sześciu wizyt), a przerwa pomiędzy 
nimi, poza jednym przypadkiem niestawienia się pacjenta na wizytę i odbycia jej 
w innym terminie, nie przekraczała czterech miesięcy,  

− na 220 wizytach (97%) mierzono pacjentom ciśnienie tętnicze krwi, 

− podczas 16 wizyt stwierdzono wystąpienie u pacjentów nowych powikłań 
związanych z cukrzycą, tj. dyslipidemia (u jednego pacjenta), inne choroby 
układu sercowo-naczyniowego (u trzech), retinopatia cukrzycowa (u jednego), 
polineuropatia cukrzycowa (u czterech), zespół stopy cukrzycowej (u dwóch) 
oraz pozostałe powikłania (u pięciu), 

− minimum dwa razy w roku kierowano pacjentów, zgodnie z wymogami umowy  
z NFZ, na badania diagnostyczne w zakresie hemoglobiny glikowanej, 

− złożyli oni w latach 2008-2014 deklaracje wyboru świadczeniodawcy 
realizującego KAOS, która była zgodna z wzorem określonym przez NFZ, 

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

− wszyscy byli mieszkańcami województwa warmińsko-mazurskiego,  
w tym 10 – Olsztyna i gmin ościennych. 

(dowód: akta kontroli str. 80-329) 

                                                      
3 Okres objęty kontrolą. 
4 Zarządzenie nr 62/2016/DSOZ obowiązujące od 1 lipca 2016 r. (wcześniej: załącznik nr 3c do zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ 
Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna 
opieka specjalistyczna), dalej: „Zarządzenie Prezesa NFZ z 29 czerwca 2016 r.”.  
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W okresie objętym kontrolą edukacja diabetologiczna pacjentów chorych  
na cukrzycę prowadzona była w Szpitalu indywidualnie podczas planowych wizyt, 
m.in. przez lekarza specjalistę. Dokumentowano ją wpisami w kartach zdrowia 
pacjentów. W ramach badania dokumentacji medycznej 20 pacjentów ustalono,  
że przeprowadzenie edukacji dietetycznej/terapeutycznej odnotowano w kartach 
215 wizyt, co stanowiło 95% wizyt tych pacjentów ogółem (226). Edukacja taka 
prowadzona była również przez pielęgniarkę oraz dietetyka i odbywała się  
na życzenie pacjenta lub zlecenie lekarza. Pacjenci objęci programem KAOS 
posiadali również możliwość skorzystania w Szpitalu z porady psychologa. 

 (dowód: akta kontroli str. 103-328 i 330) 

Badanie dokumentacji medycznej, prowadzonej w formie papierowej, wykazało,  
że pięciu pacjentów KAOS (25% badanych), spośród 20 wybranych losowo,  
nie skierowano w trakcie rocznej opieki na część badań diagnostycznych 
wskazanych w załączniku nr 3a do ww. zarządzenia Prezesa NFZ z 29 czerwca 
2016 r., do stosowania którego Szpital zobowiązał się w § 1 ust. 2 umowy z NFZ. 
Dotyczyło to badań w zakresie: 

− kreatyniny, którego nie zlecono w trakcie rocznej opieki w KAOS jednemu 
pacjentowi5, 

− cholesterolu całkowitego, frakcji HDL i triglicerydów (dalej: „lipidogram”), którego 
nie zlecono w trakcie rocznej opieki w KAOS jednemu pacjentowi6, 

− dna oka, którego nie zlecono w trakcie rocznej opieki dwóm pacjentom7, 

− dna oka i lipidogramu, których nie zlecono w trakcie rocznej w KAOS jednemu 
pacjentowi8. 

(dowód: akta kontroli str. 22-57, 80-328 i 334-335) 

Zastępca Dyrektora Szpitala ds. Lecznictwa wyjaśnił, że po wnikliwej analizie historii 
chorób tych pacjentów KAOS ww. badania diagnostyczne, ustalono, że nie zostały 
one wykonane z ich winy. Byli to pacjenci z ciężkimi powikłaniami naczyniowymi 
cukrzycy i często zaburzeniami psychoorganicznymi, którzy nie zgłaszają się na 
ustalone zgodnie z harmonogramem wizyty lekarskie. Przyczyny takiego stanu są 
różne: nieoczekiwane hospitalizacje z różnych przyczyn, brak środków finansowych 
na dojazd do Olsztyna, a także niefrasobliwość pacjentów zapominających  
o terminach wyznaczonych wizyt. Niezgłoszenie się pacjenta na wyznaczoną wizytę 
wiąże się z niemożliwością skierowania jego na badania laboratoryjne i konsultacje 
specjalistyczne według harmonogramu KAOS. Podał również, że nie ma żadnych 
podstaw prawnych, by stosować jakiekolwiek sposoby egzekwowania od pacjentów 
wykonywanie badań diagnostycznych. W przypadku niezgłoszenia się pacjenta  
w określonym przedziale czasowym na wizytę, i tym samym niewykonaniem przez 
niego badań, zostaje on, zgodnie z zasadami KAOS, skreślony z listy jego 
pacjentów i objęty opieką poradni diabetologicznej. 

(dowód: akta kontroli str. 336-340 i 427) 

NIK nie podziela w pełni powyższych wyjaśnień, bowiem ww. pięciu pacjentów 
regularnie stawiało się w latach 2015-2017 (do 30 czerwca) na wizyty w KAOS9  
w odstępach czasu nieprzekraczających czterech miesięcy (poza jednym 
pacjentem, który nie zgłosił się na jedną z wyznaczonych wizyt i odbył ją w terminie 
późniejszym, tj. po 126 dniach od poprzedniej). Ponadto trzech pacjentów (60%  
z ww.) mieszkało w Olsztynie lub w gminie ościennej, a dwóch – w powiecie 
                                                      
5 O numerach identyfikacyjnych: 62451. 
6 O numerze identyfikacyjnym 207310. 
7 O numerach identyfikacyjnych:  66866 i 197675. 
8 O numerze identyfikacyjnym 45658. 
9 W latach 2015-2016 realizowali oni od czerech do sześciu wizyt rocznie. 
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ościennym, a w dokumentacji medycznej nie odnotowano, aby którykolwiek z nich 
został wyłączony z KAOS. Wszyscy ci pacjenci objęci byli opieką już od kilku lat 
(czterech z nich przystąpiło do KAOS w 2008 r., a jeden – w 2012 r.), zatem poznali 
zasady programu. Lekarze KAOS kilkakrotnie w ciągu każdego roku opieki mieli  
u tych pacjentów możliwość skierowania ich na wymagane badania i 
dyscyplinowania ich do dostarczenia wyników. 

(dowód: akta kontroli str. 329 i 331-333) 

W uzupełnieniu do przytoczonych powyżej wyjaśnień Zastępca Dyrektora  
ds. Lecznictwa podał również, że badania pacjentów w KAOS zlecane są podczas 
każdej wizyty w systemie elektronicznym, dlatego nie ma to odzwierciedlenia  
w dokumentacji papierowej. Brak wyników badań w dokumentacji chorych dowodzi, 
iż pacjent nie wykonał ich lub nie dostarczył wyników z własnej winy. 

Pomimo złożenia przez kontrolera NIK pisemnego wniosku o przedłożenie 
wydruków z systemu elektronicznego zleceń badań ww. pięciu pacjentów nie zostały 
one przedłożone w wyznaczonym terminie. 

(dowód: akta kontroli str. 336-338, 341 i 347-355) 

Koordynator Oddziału Diabetologicznego, kierujący również pracą poradni 
diabetologicznej, odniósł się osobno do każdego z ww. pięciu pacjentów, 
wyjaśniając m.in., że: 

− badanie lipidogramu i dna oka wykonano po dłuższej przerwie, gdyż wcześniej 
pacjent nr 45658 leczył się onkologicznie i był w podeszłym wieku (wartości 
lipidogramu mogły być niewiarygodne, a terapia statyną przeciwwskazana), 

− nie zlecono lipidogramu, gdyż dostępny był wynik cholesterolu LDL z poradni 
nefrologicznej, zatem u pacjenta nr 207310 można było ocenić ryzyko sercowo-
naczyniowe jako niskie, a biorąc pod uwagę rozsiany proces nowotworowy  
i leczenie interferonem, dotychczasowe leczenie można było uznać  
za wystarczające, a ewentualne modyfikacje leczenia hiperlipidemii byłyby 
bezcelowe, 

− nie zlecono badania kreatyniny, gdyż pacjent nr 62451 był pod stałą opieką 
nefrologiczną (pacjent był przygotowywany do przeszczepu nerki, wykonywane 
regularnie badania w poradni nefrologicznej oraz na oddziale nefrologii), 

− pacjent nr 66866 był pod stałą opieką okulistyczną w niepublicznej poradni, 
dlatego też nie zlecano badania dna oka, 

− w karcie jednej z wizyt diabetolog wpisał pacjentowi nr 197675 informację  
o zapaleniu spojówek, co jest równoważne ze skierowaniem go do okulisty 
celem dalszej diagnostyki, a brak informacji zwrotnej o wyniku konsultacji 
nastąpił z winy pacjenta. 

(dowód: akta kontroli str. 336-338 i 342-346) 

Delegatura NIK zauważa, że w załączniku nr 3a do Zarządzenia Prezesa NFZ  
z 29 czerwca 2016 r. nie określono możliwości odstąpienia od wykonania  
ww. badań. Wręcz przeciwnie, w określonych przypadkach nakazano wykonywanie 
ich częściej. Zlecanie przedmiotowych badań rzadziej niż raz w trakcie rocznej 
opieki narusza zatem warunki realizacji umowy z NFZ. 

 (dowód: akta kontroli str. 360-363) 

W I półroczu 2016 r. przeprowadzona została w Szpitalu przez NFZ kontrola 
planowa w zakresie prawidłowości realizacji i rozliczania świadczeń opieki 
zdrowotnej w ramach KAOS w latach 2012-2015. NFZ negatywnie ocenił działania 
Szpitala w ww. zakresie, w tym m.in. brak pełnego zestawu świadczeń 
diagnostycznych wymaganych do wykonania w trakcie rocznej opieki nad 
pacjentem, do czego zobowiązywały wymogi programu określone w zarządzeniu 

Opis stanu 
faktycznego 
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Prezesa NFZ. Braki te dotyczyły w szczególności: albuminurii, lipidogramu, poziomu 
LDL-cholesterolu, kreatyniny, HbA1c, wymaganych konsultacji specjalistycznych,  
w tym: okulistycznych, neurologicznych i kardiologicznych. Stwierdzono, że pacjenci 
ponosili koszty wykonywanych prywatnie badań diagnostycznych, branych pod 
uwagę przy monitorowaniu stanu ich zdrowia, bądź występowały przypadki 
przysposabiania wyników badań diagnostycznych innego podmiotu leczniczego, 
mimo że Szpital otrzymał środki na ich wykonanie. 

W wystąpieniu pokontrolnym NFZ podał m.in., że warunkiem prowadzenia pacjenta 
w KAOS jest m.in. monitorowanie stanu jego zdrowia. Nie do przyjęcia, zdaniem 
NFZ, był fakt, że pacjenci ponoszą koszty badań laboratoryjnych. 
Świadczeniodawca otrzymując środki finansowe w postaci miesięcznej stawki 
kapitacyjnej powinien przeznaczyć je na realizację świadczeń, w tym na realizację 
wymaganej diagnostyki. To, że pacjent leczy się również w innej placówce, nadal 
nie zdejmuje to ze świadczeniodawcy obowiązku wykonania badań. 
Nieprawidłowym jest zatem, zdaniem NFZ, przysposabianie wyników badań 
diagnostycznych innego podmiotu leczniczego, ponieważ to świadczeniodawca 
otrzymał środki finansowe na ich wykonanie. W sytuacji braku wymaganych badań 
diagnostycznych Szpital winien zakończyć opiekę nad pacjentem w KAOS, a dalsze 
leczenie jego prowadzić w poradni diabetologicznej. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami NFZ nałożył na Szpital karę 
umowną w kwocie 65,9 tys. zł. Z uwagi na fakt, iż Szpital jako jedyny realizował 
umowę na KAOS na terenie Olsztyna, NFZ postanowił nie rozwiązywać jej. 
Zastrzegł jednocześnie, że w przypadku powtarzających się nieprawidłowości w jej 
realizacji zostanie ona rozwiązana bez zachowania okresu wypowiedzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 364-404) 

Przeprowadzone w toku kontroli NIK badanie ankietowe, obejmujące 40 pacjentów 
KAOS z cukrzycą typu 2, wykazało m.in., że: 

− u 17 osób (42% ankietowanych) przeprowadzano po ukończeniu 45 roku życia 
badania diagnostyczne w celu wykrycia cukrzycy raz w roku, u trzech osób (7%) 
– co trzy lata, u dwóch (5%) – rzadziej niż co trzy lata, a u 16 (40%)  
nie przeprowadzono ich wcale (dwóch ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi), 

− u 26 osób (65%) zdiagnozowano cukrzycę między 45 i 55 rokiem życia,  
u 11 (27%) – między 56 i 65, a u trzech (7%) – 66 – 75 rokiem, 

− dwie osoby (5%) chorowały na cukrzycę krócej niż dwa lata, siedem (17%) –  
od trzech do pięciu lat, cztery (10%) – od sześciu do 10, a 26 (65%) więcej niż 
10 lat (jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi), 

− u 14 osób (35%) cukrzycę zdiagnozował lekarz POZ, u dziewięciu (22%) – 
lekarz specjalista, pięciu (12%) – lekarz w szpitalu, a u 12 (30%) rozpoznania 
dokonano podczas innych badań, 

− 36 osób (90%) zostało poinformowanych przez lekarza o przebiegu, objawach  
i powikłaniach cukrzycy, a dwie (5%) nie otrzymały takiej informacji (dwóch 
ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi), 

− u 27 osób (67%) wystąpiły powikłania zdrowotne w związku z cukrzycą, w tym10: 
u 21 osób – dotyczące uszkodzenia wzroku, u 13 – choroba sercowo-
naczyniowa, u trzech – zespół stopy cukrzycowej, u siedmiu – uszkodzenie 
nerek, u trzech – inne; 13 osób (32%) stwierdziło, że nie mają powikłań, 

                                                      
10 Część ankietowanych podało po kilka powikłań. 
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− 39 osób (97%) zostało skierowanych w związku z cukrzycą typu 2 co najmniej 
raz w roku na konsultacje specjalistyczne, z których11: 30 osób skierowano  
do diabetologa, 34 – do okulisty, 26 – do kardiologa, dwóch – do chirurga,  
11 – do nefrologa, cztery – do innego specjalisty; jeden ankietowany (2%) 
stwierdził, że nie miał konsultacji specjalistycznych, 

− 22 osoby (55%) oczekiwały na konsultację u specjalisty (po raz pierwszy  
od zdiagnozowania u nich cukrzycy) – do trzech miesięcy, siedem osób (17%) – 
od czterech do sześciu miesięcy, cztery (10%) – od siedmiu do 12 miesięcy, 
jedna (2%) – dłużej niż rok, a sześć (15%) nie pamiętało jaki był okres takiego 
oczekiwania, 

− 22 osoby (55%) oczekiwały na kolejne konsultacje u specjalistów do trzech 
miesięcy, 12 (30%) – od czterech do sześciu miesięcy, trzy (7%) – od siedmiu 
do 12 miesięcy, jedna (2%) – dłużej niż rok, a dwie (5%) – nie pamiętały jaki był 
czas oczekiwania, 

− 36 osobom (90%) lekarz zlecał wykonanie badań diagnostycznych 
sprawdzających stężenie glukozy we krwi co pół roku, a czterem (10%) –  
raz w roku, 

− 25 osobom (62%) lekarz zlecał wykonanie badania poziomu cholesterolu od 
dwóch do trzech razy w roku, 10 (25%) – raz w roku, czterem (10%) – rzadziej 
niż raz w roku (jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi), 

− 12 osób (30%) miało wykonane badania kontrolne oceniające występowanie 
ryzyka choroby niedokrwiennej serca od dwóch do trzech razy w roku, 15 (37%) 
– raz w roku, sześć (15%) – rzadziej niż raz w roku, a siedem (17%) – nigdy od 
czasu rozpoznania cukrzycy, 

− 25 osobom (62%) wykonano ocenę występowania stopy cukrzycowej  
raz w roku, jednej (2%) – co dwa lata, trzem (7%) – rzadziej niż co dwa lata,  
a ośmiu (20%) – wcale nie wykonywano takiej oceny (trzy osoby nie udzieliły 
odpowiedzi), 

− 14 osobom (35%) pierwsze badanie okulistyczne wykonano od razu po wykryciu 
u nich cukrzycy, 12 (30%) – w okresie do 24 miesięcy po jej wykryciu, ośmiu 
(20%) – po dwóch latach (sześć osób nie udzieliło odpowiedzi), 

− 28 osobom (70%) wykonywano badanie zaburzenia czucia raz w roku, dwóm 
(5%) – rzadziej niż raz w roku, a siedmiu (17%) nigdy nie przeprowadzono 
takiego badania (trzy osoby nie udzieliły odpowiedzi), 

− 40 osobom (100%) mierzono ciśnienie tętnicze krwi podczas każdej wizyty. 
(dowód: akta kontroli str. 438-517) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, 
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, godzinach i sposobie rejestracji) podane 
były m.in. na tablicy ogłoszeń w budynku przychodni Szpitala. Informacje te 
przedstawiane były pacjentom również w gabinecie lekarza KAOS oraz w rejestracji 
(osobna rejestracja dla pacjentów KAOS). 

(dowód: akta kontroli str. 67, 78 i 405) 

                                                      
11 Część ankietowanych podało po kilka rodzajów konsultacji specjalistycznych. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

8 

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. pierwszorazowych12) na wizytę do tej poradni 
wynosił: dla przypadków pilnych – od 12 do 47 dni, a dla stabilnych (planowych) – 
od 22 do 66 dni. Na 30 czerwca 2017 r. (w porównaniu ze stanem na 31 marca 
2015 r.) czas ten dla przypadków pilnych wydłużył się do 28 dni (o 16 dni, wzrost  
o 133%), a dla przypadków stabilnych – do 56 dni (o 30 dni, wzrost o 115%). 

Po zakwalifikowaniu pacjenta do leczenia w ramach KAOS terminy kolejnych wizyt 
w poradni wynikały z ustalonego przez lekarza specjalistę planu leczenia.  
W związku z czym pacjenci, przy kolejnych wizytach, nie byli umieszczani na listach 
oczekujących. 

Szpital zapewniał pacjentom KAOS m.in. specjalistyczne konsultacje: chirurgiczne, 
endokrynologiczne i nefrologiczne, odbywające się w poradniach WSS. Natomiast 
konsultacje okulistyczne, kardiologiczne i neurologiczne udzielane były przez 
lekarzy specjalistów bezpośrednio na danym oddziale szpitalnym, m.in. z powodu 
braku poradni kardiologicznej, a w przypadku okulisty i neurologa – z uwagi na 
możliwość wykonania na oddziale szerokiej diagnostyki. W latach 2015-2017  
(do 30 czerwca) pacjenci KAOS w przypadku pierwszych konsultacji u kardiologa, 
okulisty i neurologa przyjmowani byli od razu (przypadki pilne) lub w terminie  
do 30 dni od wystawienia skierowania (przypadki stabilne). Natomiast średni 
rzeczywisty czas oczekiwania pacjentów13 na koniec poszczególnych kwartałów lat 
2015-2017 (do 30 czerwca) na wizytę w poradni: 

− chirurgii naczyniowej wynosił: dla przypadków pilnych od 12 do 72 dni, a dla 
stabilnych – od 126 do 289 dni; na 30 czerwca 2017 r. (w porównaniu  
ze stanem na 31 marca 2015 r.) czas ten dla przypadków pilnych wydłużył się 
do 73 dni (o 61 dni, wzrost o 508%), a dla przypadków stabilnych – do 259 dni 
(o 133 dni, wzrost o 106%), 

− endokrynologicznej wynosił: dla przypadków pilnych od 20 do 99 dni, a dla 
stabilnych – od 72 do 232 dni; na 30 czerwca 2017 r. (w porównaniu ze stanem 
na 31 marca 2015 r.) czas ten dla przypadków pilnych wydłużył się do 99 dni  
(o 79 dni, wzrost o 395%), a dla przypadków stabilnych – do 232 dni (tj. o 132 
dni, wzrost o 132%), 

− nefrologicznej wynosił: dla przypadków pilnych od 8 do 66 dni, a dla stabilnych – 
od 102 do 217 dni; na 30 czerwca 2017 r. (w porównaniu ze stanem  
na 31 marca 2015 r.) czas ten dla przypadków pilnych wydłużył się do 66 dni  
(o 58 dni, wzrost o 725%), a dla przypadków stabilnych – do 217 dni (o 115 dni, 
wzrost o 113%). 

Terminy kolejnych ww. konsultacji specjalistycznych wynikały z ustalonego przez 
lekarza planu leczenia. W związku z czym pacjenci, przy kolejnych wizytach, nie byli 
umieszczani na listach oczekujących. 

(dowód: akta kontroli str. 406-419) 

W sprawie wydłużenia się w latach 2015-2017 (do 30 czerwca) średniego 
rzeczywistego czasu oczekiwania na wizytę w poradniach: diabetologicznej, chirurgii 
naczyniowej, endokrynologicznej oraz nefrologicznej Dyrektor Szpitala wyjaśniła,  
że wynikało to m.in. ze zwiększającego się stopnia złożoności przypadków 
pacjentów leczących się w poradniach (zwiększanie nakładu pracy personelu 

                                                      
12 Pacjent pierwszorazowy – świadczeniobiorca, który w ciągu poprzedzających wizytę 730 dni nie korzystał ze świadczeń  
w danym zakresie. 
13 Dotyczy wszystkich pacjentów oczekujących na wizytę w danej poradni, w tym pacjentów KAOS, wpisywanych do ogólnej 
kolejki oczekujących. 
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medycznego), leczenia pacjentów przewlekle chorych wymagających regularnych 
wizyt kontrolnych (np. co tydzień lub dwa, co powoduje wydłużenie kolejki  
i blokowanie dostępu do świadczeń pacjentom pierwszorazowym) oraz pojawianiem 
się w poradniach pacjentów z całego województwa w przeświadczeniu, że wyłącznie 
w przychodni wojewódzkiego szpitala otrzymają rzetelną pomoc i opiekę. 
Dodatkowo w poradni diabetologicznej i endokrynologicznej na przełomie 2015/2016 
roku wystąpiły zmiany organizacyjne (zmniejszono ilość godzin pracy tych poradni 
wskutek niższego kontraktu z NFZ). Dyrektor Szpitala wyjaśniła również, że  
od 2017 r. ustawodawca rozszerzył krąg osób uprawnionych do korzystania  
ze świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością, m.in. o kobiety w ciąży, 
zgłaszające się obecnie masowo do poradni Szpitala, co powoduje nagromadzenie 
pacjentów w kolejkach i znaczne wydłużenie czasu oczekiwania. 

(dowód: akta kontroli str. 420-423) 

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 Diabetologicznego14. Leczenie zespołu stopy cukrzycowej 
ujęte było natomiast w zakresie zadań Oddziału Diabetologicznego oraz poradni 
diabetologicznej. 

Dyrektor WSS wyjaśniła, że niejednokrotnie podejmowano próby utworzenia 
gabinetu stopy cukrzycowej. Szpital przystąpił do ogłoszonego przez NFZ konkursu 
na leczenie przewlekłych ran, jednakże wycofał swoją ofertę z powodu 
niekorzystnych warunków finansowych. Również prowadzone z NFZ przez 
konsultanta wojewódzkiego ds. spraw diabetologii rozmowy na temat finansowania 
powyższych procedur okazały się bezskuteczne. 

(dowód: akta kontroli str. 16-18 i 424-427) 

W czerwcu 2017 r., decyzją komisji konkursowej, zaakceptowaną przez Ministra 
Zdrowia, Szpitalowi przyznano, ze środków programu polityki zdrowotnej  
pn. „Program wsparcia ambulatoryjnego leczenia zespołu stopy cukrzycowej na lata 
2016-2018”, 25,4 tys. zł na realizację zadania: „Wyposażenie i doposażenie 
gabinetów leczenia zespołu stopy cukrzycowej mogących pełnić funkcję 
podstawową”. W ramach projektu, o łącznej wartości 30,0 tys. zł, Szpital planuje 
zakupić do końca października 2017 r. m.in. następujące wyposażenie gabinetu 
stopu cukrzycowej: podologiczny fotel zabiegowy, frezarkę do modzeli, komputer 
wraz z oprogramowaniem, drukarką i kserokopiarką oraz aparat fotograficzny  
do dokumentacji. 

(dowód: akta kontroli str. 428-434) 

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, następujące 
sprawozdania dotyczące m.in. pacjentów chorych na cukrzycę typu 2: 

− aktywną listę deklaracji KAOS na ostatni dzień danego miesiąca, obejmującą 
wszystkich aktualnie leczonych pacjentów w ramach KAOS, w tym również  
z cukrzycą typu 2, 

− wykaz udzielonych porad pacjentom w KAOS w danym miesiącu,  
w tym pacjentom z cukrzycą typu 2. 

 (dowód: akta kontroli str. 67 i 435-437) 

                                                      
14„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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2.5. Przedmiotem umowy z NFZ było udzielanie przez Szpital świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie 
kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z cukrzycą. 
Należność Szpitala z tytułu realizacji ww. umowy obliczana była jako iloraz rocznej 
stawki kapitacyjnej (60 zł) i liczby świadczeniobiorców objętych opieką w danym 
okresie sprawozdawczym (tj. jednostki rozliczeniowe). W poszczególnych latach 
liczba jednostek rozliczeniowych i maksymalna wartość umowy (po zmianach) 
wynosiła odpowiednio: 12.886 jednostek i 773,2 tys. zł w 2015 r., 15.029 jednostek  
i 901,7 tys. zł w 2016 r. oraz 8.172 jednostki i 490,3 tys. zł w 2017 r.  
(do 30 czerwca)15.  

(dowód: akta kontroli str. 22-60) 

2.6. W latach 2015-2017 (I półrocze) liczba i rodzaj personelu Szpitala, 
udzielającego świadczeń zdrowotnych w ramach KAOS była zgodna z umową  
z NFZ. Na 30 czerwca 2017 r. w ramach KAOS świadczeń udzielało: pięciu lekarzy 
(w tym dwóch diabetologów), dietetyk i pielęgniarka. 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. 68-75) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

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

Badanie ankietowe, przeprowadzone wśród pięciu lekarzy KAOS, leczących 
pacjentów z  cukrzycą typu 2, w tym dwóch diabetologów i trzech specjalistów 
chorób wewnętrznych, wykazało m.in., że: 

− w świetle aktualnej wiedzy medycznej na temat cukrzycy typu 2 stosowane leki  
i metody leczenia spełniają, ich zdaniem, oczekiwania skutecznego leczenia tej 
choroby (tj. osiągnięcia „wyrównania metabolicznego”) i przyczyniają się  
do ograniczenia powstawania powikłań i/lub ich skutków, 

− stosowane metody leczenia ww. schorzenia uwzględniają, ich zdaniem, leki 
najnowszej generacji, 

− 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-4 oraz SGLT2 (za pełną 
odpłatnością), 

− żadnemu z ankietowanych lekarzy nie były znane przypadki, aby pacjenci sami 
kupowali leki niedostępne w Polsce i przyjmowali je pod kontrolą lekarza. 

Ankietowani lekarze podali również m.in., że ww. leki stosowane są rzadko  
ze względu na brak refundacji (są one poza możliwościami finansowymi większości 
Polaków). 

 (dowód: akta kontroli str. 518-522) 

Najwyższa Izba Kontroli odstąpiła od oceny w badanym obszarze. 

                                                      
15 Według aneksu z 26 czerwca 2017 r. do umowy z NFZ. 
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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 Kontroli16, wnosi o: 

• kierowanie pacjentów KAOS na wszystkie badania diagnostyczne konieczne  
do wykonania w trakcie rocznej opieki, zgodnie z postanowieniami określonymi 
w umowie z NFZ. 

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 Olsztynie. 

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. 

 

Olsztyn, dnia   30  sierpnia 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

 
Andrzej Zyśk 

Krzysztof Śleszyński 
doradca ekonomiczny 

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

 

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