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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 Andrzej Sibierski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LOL/86/2017 z dnia 11 lipca 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 

kontrolowana 
Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SPZOZ w Giżycku, 
ul. Obwodowa 3, 11-500 Giżycko (dalej: „Przychodnia”) 

 Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Artur Radman, dyrektor Przychodni (dalej: „Dyrektor”) 

(dowód: akta kontroli str. 2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności. 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia negatywnie1 działalność kontrolowanej jednostki 
w zbadanym zakresie, w latach 2015 – 2017 (I półrocze). 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły przypadków nierealizowania przez lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej (dalej: „POZ”) i ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej (dalej: „AOS”) zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego 
(dalej: „PTD”)2 dotyczących częstotliwości oceniania wskaźników stanu zdrowia 
pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 (dalej: „cukrzyca”) oraz niekierowania ich na 
badania diagnostyczne i badania u lekarzy okulistów z częstotliwością 
umożliwiającą realizację tych zaleceń. Ponadto lekarze POZ nie zawsze kierowali 
pacjentów zagrożonych cukrzycą na wszystkie zalecane przez PTD badania 
przesiewowe i nie zamieszczali w dokumentacji medycznej informacji 
umożliwiających dokonywanie pełnej oceny prawidłowości procesu diagnostycznego 
i leczniczego. 

Ustalono jednocześnie, że Przychodnia spełniała wymogi określone w umowach 
zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej: „NFZ”) na udzielanie 
świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w zakresie leczenia cukrzycy oraz 
świadczeń w zakresie POZ, dotyczących kwalifikacji personelu medycznego i liczby 
udzielanych świadczeń w poradni diabetologicznej, prowadziła działania w zakresie 
profilaktyki cukrzycy i prawidłowo prowadziła indywidualną edukację osób chorych 
na cukrzycę. Ponadto, Przychodnia przekazywała NFZ wymagane raporty 
dotyczące realizowanych świadczeń.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

W latach 2015 – 2017 (I półrocze) Przychodnia była wpisana do Rejestru 
Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą w księdze rejestrowej 
nr  000000018684. W Przychodni działała m.in. poradnia diabetologiczna 
(dalej: „poradnia”) oraz dwa gabinety POZ. 

(dowód: akta kontroli str. 3-23) 

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje trzystopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. 
2„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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1. Podstawowa opieka zdrowotna – prewencja cukrzycy. 

1.1. W badanym okresie Przychodnia realizowała świadczenia w zakresie POZ 
na podstawie umów z NFZ z 30 grudnia 2010 r. (obowiązywała do 31 grudnia 
2015 r.) i 17 grudnia 2015 r. (obowiązywała od 1 stycznia 2016 r. na czas 
nieoznaczony)3. W tym celu zatrudniano m.in. trzech lekarzy POZ i dwie 
pielęgniarki. Zgodnie z ww. umowami lekarz POZ m.in., stosownie do stanu zdrowia 
i problemu zdrowotnego pacjenta, wykonuje niezbędne dla tych celów badania 
diagnostyczne, spośród badań określonych przez Ministra Zdrowia (monitoruje 
proces leczenia)4. 

(dowód: akta kontroli str. 24-47, 236) 

1.2. W trakcie kontroli NIK poddano analizie dokumentację medyczną, 
prowadzoną przez dwóch lekarzy POZ w zakresie profilaktyki cukrzycy, 20 losowo 
wybranych osób korzystających ze świadczeń lekarza POZ w styczniu 2017 r.5 
Wśród ww. 20 osób znajdowało się 13 kobiet (65 %) i siedmiu mężczyzn (35 %). 
W wyniku analizy kart zdrowia i choroby tych osób, obejmującej lata 2010 – 2017 
(I półrocze), ustalono, że znajdowały się w nich m.in.: 
• Informacje dotyczące: 

− przebytych poważnych chorób – w siedmiu kartach (35 %), 
− chorób przewlekłych innych niż cukrzyca – w 20 (100%), 
− palenia papierosów oraz spożywania alkoholu i innych używek – trzech 

(15 %), 

− wzrostu, masy ciała lub wskaźnika BMI – dziewięciu (45 %). 

• Informacje dotyczące przeprowadzenia wywiadu w kierunku: 

− nadwagi i otyłości – w siedmiu kartach (35 %), 

− nadciśnienia tętniczego – w 16 (80 %), 

− dyslipidemii – czterech (20 %), 

− chorób układu sercowo – naczyniowego – dwóch (10 %).  

Żadna z ww. 20 osób nie została zakwalifikowana do grupy ryzyka związanego 
z cukrzycą.  

W żadnej z ww. 20 kart nie zawarto informacji o tym, czy w rodzinie pacjenta 
występowała cukrzyca, obciążenia inne niż cukrzyca i czy stwierdzono u niego stan 
przedcukrzycowy, a w przypadku kobiet także o tym, czy przebyły cukrzycę 
ciążową, urodziły dziecko o masie ciała ponad cztery kilogramy oraz czy występował 
u nich zespół policystycznych jajników. W części kart nie zawarto również informacji 
o przebytych poważnych chorobach (65 %), wzroście, masie ciała lub wskaźniku 
BMI (55 %). W informacjach o wynikach wywiadów prowadzonych w kierunku 
cukrzycy nie zapisano m.in. danych dotyczących nadwagi i otyłości (65 %), 
nadciśnienia tętniczego (20 %), dyslipdemii (80 %) i chorób układu sercowo – 
naczyniowego (90 %). Brak takich zapisów nie pozwalał na dokonanie pełnej oceny 
prawidłowości przeprowadzonych czynności diagnostycznych. Zgodnie z § 10 ust. 1 
pkt 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania6 (dalej: „rozporządzenie o dokumentacji medycznej”) indywidualna 

                                                      
3 Odpowiednio umowy nr: 14-00-00436-11/015/01/POZ i 14-00-00436-16/019/01/POZ. 
4 §1 pkt 5 ww. umów, odwołujący się do zarządzeń prezesa NFZ w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna, nr 69/2013/DSOZ z dnia 27 listopada 
2013 r. i nr 77/2015/DSOZ z dnia 19 listopada 2015 r. 
5 Ponadto, osoby te spełniały następujące kryteria: urodziły się w latach 1950 – 1965, złożyły deklaracje wyboru lekarza POZ 
w Przychodni w 2012 r., a 50% tych osób zachorowało na cukrzycę po 1 stycznia 2015 r. 
6 Dz. U. nr 2069. 
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dokumentacja medyczna powinna zawierać m.in. informacje dotyczące stanu 
zdrowia i choroby oraz procesu diagnostycznego lub leczniczego7. 

Dyrektor wyjaśnił, że lekarze POZ przeprowadzając z pacjentami wywiady 
w kierunku cukrzycy stosują wytyczne PTD, a w dokumentacji medycznej wpisują 
czynniki ryzyka istotne w procesie leczenia i te informacje, na które pacjent potrafił 
udzielić odpowiedzi.  

(dowód: akta kontroli str. 48-54, 239-246, 249-250) 

• Informacje dotyczące przeprowadzenia badań przesiewowych w kierunku 
cukrzycy. I tak w latach 2012 – 2017 (do 31 stycznia 2017 r.): 

− oznaczenie glikemii na czczo wykonano u 18 osób (90 %), z tego u jednej 
w pięciu kolejnych latach ww. okresu, u jednej – w czterech latach, u dwóch 
– w trzech latach, u ośmiu – w dwóch8 i u sześciu – w jednym roku, 

− doustne testy tolerancji glukozy przeprowadzono u pięciu osób (25 %)9  
– u wszystkich jednokrotnie, 

− badanie stężenia HbA1c (hemoglobiny glikowanej) u siedmiu osób (35 %)  
– u wszystkich jednokrotnie. 

− zalecany przez PTD trzyletni okres pomiędzy kolejnymi badaniami 
w kierunku cukrzycy został zachowany w przypadku ośmiu osób (40 %). 

 (dowód: akta kontroli str. 48-54, 239-246, 249-250) 

W latach 2012 – 2017 (do 31 stycznia) jednemu z ww. 20 pacjentów Przychodni 
korzystających ze świadczeń POZ ani razu nie przeprowadzono badań w kierunku 
cukrzycy, a w przypadku 11 osób z ww. grupy odstępy pomiędzy kolejnymi takimi 
badaniami wynosiły więcej niż trzy lata. Zalecenia PTD wskazują natomiast, 
że badanie w kierunku cukrzycy należy przeprowadzić raz w ciągu trzech lat 
u każdej osoby powyżej 45 roku życia, a co roku u osób z określonych przez 
to Towarzystwo grup ryzyka. Art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty10 (dalej: „ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty”) 
stanowi, że lekarz ma obowiązek wykonywania zawodu zgodnie ze wskazaniami 
aktualnej wiedzy medycznej, co oznacza także obowiązek postępowania zgodnie 
ze standardami, wytycznymi, zaleceniami towarzystw naukowych w określonej 
dziedzinie medycyny, w tym również m.in. zaleceniami PTD.  

Dyrektor wyjaśnił, że badania w kierunku cukrzycy prowadzone były przez lekarzy 
POZ oraz lekarzy specjalistów w codziennej pracy z pacjentami, także w ramach 
badań przesiewowych chorób układu krążenia.  

(dowód: akta kontroli str. 48-54, 239-246, 249-250) 

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

2. Podstawowa opieka zdrowotna – leczenie cukrzycy. 

W latach 2013 – 2017 (I półrocze) Przychodnia realizowała świadczenia związane 
z leczeniem cukrzycy w ramach POZ na podstawie ww. umów z NFZ.  

Analiza kart zdrowia i choroby 20 osób chorych na cukrzycę11 i korzystających 
w latach 2013 – 2017 (I półrocze) ze świadczeń POZ wykazała m.in., że: 

                                                      
7 Taki sam zapis zawarto w § 10 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów 
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2014 r., poz. 177 ze zm.). 
8 Z tego u dwóch osób w odstępie dłuższym niż trzy lata. 
9 Wszystkim tym osobom przeprowadzono również oznaczenie glikemii na czczo. 
10 Dz. U. z 2017 r. poz. 125. 
11 Doboru dokonano w oparciu o następujące kryteria: data urodzenia między 1950 i 1965 r., osoba korzystała ze świadczeń 
diabetologa w styczniu 2017 r. (pierwszych 20 osób) lub grudniu 2016 r. oraz złożyła deklarację wyboru lekarza POZ w 
Przychodni w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r.  
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• Podczas jednej wizyty, na podstawie zapisanych w jej trakcie wartości 
parametrów wyrównania cukrzycy, tj. stężenia HbA1c, cholesterolu całkowitego, 
cholesterolu frakcji LDL i HDL, wskaźnika masy ciała BMI, a także skurczowego 
i rozkurczowego ciśnienia tętniczego: 

− żadna z ww. osób nie osiągnęła wartości docelowych wszystkich 
ww. parametrów, 

− jedna spośród ww. osób (5 %) ani razu nie osiągnęła wartości docelowej 
żadnego z ww. parametrów, 

− cztery osoby (20 %) osiągnęły podczas jednej wizyty wyrównanie 
któregokolwiek z czterech ww. parametrów. 

• Wartość docelowa poszczególnych parametrów dotyczących wyrównania 
cukrzycy, odnotowanych w analizowanych kartach stwierdzona została 
w przypadku: 

− stężenia HbA1c – podczas 17 wizyt z 42 (40,5 %), w ramach których 
odnotowano wysokość tego parametru, 

− stężenia cholesterolu całkowitego – 12 z 21 (57,1 %), 

− stężenia cholesterolu frakcji LDL – 7 z 19 (36,8 %), 

− stężenia cholesterolu frakcji HDL – 14 z 19 (73,7 %), 

− ciśnienia skurczowe – 30 z 45 (66,7 %), 

− ciśnienia rozkurczowe – 42 z 47 (89,4 %), 

− wskaźnika BMI – na żadnej z sześciu. 

Ponadto, wartość stężenia glukozy na czczo stwierdzono podczas 35 z 54 wizyt, 
podczas których odnotowano jego wysokość (64,8 %). 

• Lekarze POZ zajmujący się leczeniem osób chorych na cukrzycę: 

− Skierowali w badanym okresie sześć osób (30 %) na konsultacje do lekarza 
okulisty, trzy (15 %) do kardiologa i również trzy (15 %) do diabetologa oraz 
po jednej osobie (5 %) do lekarzy neurologa i endokrynologa. W badanej 
dokumentacji znajdowały się również zapisy m.in. o skierowaniu pięciu osób 
do reumatologa, po trzech – do ortopedy i urologa oraz po jednej  
– do kardiochirurga, hematologa, dermatologa i do poradni chorób 
zakaźnych.  

− Skierowali ww. 20 osób na badania: stężenia kreatyniny – łącznie 12 razy, 
moczu – 10, stężenia HbA1c – 16, stężenia glukozy we krwi – trzy, stężenia 
cholesterolu – 13, kwasu moczowego – raz, triglicerydów – trzy razy. 
Ponadto, wystawili po cztery skierowania na badania morfologii krwi i EKG, 
po jednym na badania TSH (oznaczenie tyreotropiny we krwi), OB (tempa 
opadania krwinek) i jonogram. Żaden z chorych nie został skierowany 
na badania w zakresie albuminurii12. W badanej dokumentacji znajdowały 
się również dwa zapisy o skierowaniu pacjenta na badania, nie zawierające 
ich wyszczególnienia.  

 (dowód: akta kontroli str. 48-50, 55-105, 205, 239-246) 

Częstotliwość badań pozwalających określić wartości wskaźników niezbędnych 
do monitorowania osób chorych na cukrzycę przez lekarzy POZ oraz częstotliwość 
kierowania takich osób na konsultacje specjalistyczne w wielu przypadkach nie 
w pełni odpowiadały zaleceniom PTD (np. lekarze ci nie skierowali 14 osób, tj. 70 % 
na konsultacje u lekarza okulisty, natomiast na badanie stężenia HbA1c 
nie skierowano co najmniej raz w roku 11 pacjentów, tj. 55 %, stężenia cholesterolu 
                                                      
12 Wyjaśnienia Dyrektora w tym zakresie znajdują się w pkt. 3.2. niniejszego wystąpienia. 
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i kreatyniny we krwi – 18, tj. 90% oraz na badanie moczu ogólnego z osadem  
– 17 pacjentów, tj. 85 %). Mogło to mieć negatywny wpływ na ocenę stopnia 
zaawansowania późnych powikłań i ewentualnego wdrożenia terapii oraz ustalenia 
celów terapeutycznych i określenia sposobu ich realizacji. Ww. zalecenia 
wskazywały m.in. na konieczność kierowania chorych na cukrzycę, co najmniej raz 
w roku na konsultacje specjalistyczne i oznaczania poziomu HbA1c, a także 
kierowania takich osób na inne, zalecane przez to Towarzystwo, badania służące 
monitorowaniu cukrzycy, są to bowiem działania niezbędne do skutecznego 
określania wyrównania metabolicznego osób chorych na cukrzycę, a także 
do planowania i realizacji leczenia tej choroby oraz jej powikłań. Art. 4 ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty stanowi, że lekarz ma obowiązek 
wykonywania zawodu zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, 
co oznacza także obowiązek postępowania zgodnie ze standardami, wytycznymi, 
zaleceniami towarzystw naukowych w określonej dziedzinie medycyny, w tym 
również m.in. zaleceniami PTD. 
Dyrektor wyjaśnił, że lekarze POZ nie byli w stanie kierować wszystkich pacjentów 
na bieżąco na konsultacje do lekarzy specjalistów ze względu na długie terminy 
oczekiwania na takie wizyty i ograniczali takie skierowania do problemów, z którymi 
sobie nie radzili. Zwrócił uwagę, że niewystawienie skierowania do lekarza 
specjalisty w okresie objętym kontrolą nie było jednoznaczne z niekorzystaniem 
przez pacjenta z tego rodzaju świadczeń, zwłaszcza w przypadkach schorzeń 
przewlekłych. Część pacjentów była kierowana do poradni diabetologicznych 
w innych miejscowościach, ze względu na krótszy czas oczekiwania na wizytę. 
Dyrektor wyjaśnił także, że badanie stężenia HbA1c zostało wprowadzone  
do tzw. koszyka świadczeń gwarantowanych POZ dopiero z dniem 1 stycznia 
2015 r.13 Stwierdził również, że cele terapeutyczne zostały ustalone przez PTD, lecz 
decyzje terapeutyczne zawsze podejmowane były indywidualnie przez lekarza 
leczącego, uwzględniającego m.in. czynniki medyczne, ekonomiczne 
i administracyjne.14 Wyjaśnił także, że na konsultacje do lekarza okulisty pacjenci 
kierowani byli w zależności od czasu trwania cukrzycy i poziomu osiągniętego 
wyrównania metabolicznego, co sześć miesięcy lub co trzy lata (pacjenci mieli 
zwykle skierowania wydane kilka lat wcześniej i korzystali z takich konsultacji 
na zasadzie choroby przewlekłej). Jego zdaniem, lekarze POZ mieli wystarczające 
kompetencje do samodzielnego prowadzenia pacjentów. 

(dowód: akta kontroli str. 48-50, 55-105, 205, 239-246) 

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

3. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna. 

3.1. W badanym okresie poradnia realizowała świadczenia w zakresie AOS nad 
pacjentem z cukrzycą na podstawie umowy z NFZ z 30 grudnia 2011 r. 
(obowiązywała do 30 czerwca 2016 r. i została przedłużona aneksem do 30 czerwca 
2017 r.)15. Poradnia zatrudniała dwie osoby personelu medycznego, tj. lekarza 
specjalistę w zakresie diabetologii i pielęgniarkę. 

 (dowód: akta kontroli str. 106-145, 236) 

3.2. Analiza kart zdrowia i choroby 20 osób chorych na cukrzycę, korzystających 
w latach 2013 – 2017 (I półrocze) ze świadczeń poradni16 w ramach 165 wizyt 
wykazała m.in., że: 

                                                      
13 Dz. U. z 2014 r. poz. 1440. 
14 Jako czynniki medyczne wskazał – wiek pacjenta, stopień współpracy, inne choroby współistniejące; ekonomiczne – brak 
refundacji nowoczesnych preparatów hypoglikemizujących; administracyjne – czas oczekiwania na poradę specjalistyczną. 
15 Odpowiednio umowa nr 14-00-00436-15-07/14/00-00436-12/290/02/01/AOS i aneks nr 7/2016 z 25 maja 2016 r. 
16 Doboru dokonano w oparciu o następujące kryteria: data urodzenia między 1950 i 1965 r., karty zdrowia i choroby zostały 
założone przed 1 stycznia 2013 r., osoba korzystała ze świadczeń diabetologa w styczniu 2017 r. (pierwszych 20 osób). 
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• Podczas jednej wizyty, na podstawie zapisanych w jej trakcie wartości 
parametrów wyrównania cukrzycy, tj. stężenia HbA1c, cholesterolu całkowitego, 
cholesterolu frakcji LDL i HDL, wskaźnika masy ciała BMI, a także skurczowego 
i rozkurczowego ciśnienia tętniczego: 

− żadna z ww. osób nie osiągnęła wartości docelowych wszystkich 
ww. parametrów, 

− wszystkie ww. osoby ani razu nie osiągnęły wartości docelowej żadnego  
z ww. parametrów, 

− pięć osób (25 %) osiągnęło podczas jednej wizyty wyrównanie 
któregokolwiek z czterech ww. parametrów. 

• Wartość docelowa poszczególnych parametrów dotyczących wyrównania 
cukrzycy, odnotowanych w analizowanych kartach stwierdzona została 
w przypadku: 

− stężenia HbA1c – podczas 28 wizyt z 64, w ramach których odnotowano 
wysokość tego parametru (odpowiednio 17 % i 38,8 % wszystkich badanych 
wizyt), 

− stężenia cholesterolu całkowitego - 33 z 35 (20  % i 21,2 %), 

− stężenia cholesterolu frakcji LDL – 6 z 16 (3,6 % i 9,7 %), 

− stężenia cholesterolu frakcji HDL - 13 z 13 (po 7,9 %), 

− ciśnienia skurczowe – 48 z 53 (29,1 % i 32,1 %), 

− ciśnienia rozkurczowe – 53 z 53 (po 32,1 %), 

− wskaźnika BMI – na żadnej z 22 (0 % i 13,3 %). 

Ponadto, wartość stężenia glukozy na czczo stwierdzono podczas 72 ze 117 
wizyt, podczas których odnotowano jego wysokość (odpowiednio: 43,6 %  
i 70,9 %). 

• Lekarze diabetolodzy: 

− Skierowali w badanym okresie dwie osoby (10 %) na konsultacje do lekarza 
nefrologa oraz po jednej osobie (po 5 %) na konsultacje do lekarzy okulisty, 
neurologa i chirurga. W badanej dokumentacji nie znajdowały się natomiast 
zapisy o skierowaniu pacjentów do innych lekarzy specjalistów zajmujących 
się leczeniem powikłań cukrzycy tj. m.in. do kardiologa.  

− Skierowali ww. 20 osób na badania: stężenia kreatyniny – łącznie 20 razy, 
moczu – 11, stężenia HbA1c – 33, ALAT (aminotransferazy alaninowej) 
– 12, stężenia cholesterolu – 15, triglicerydów – trzy, ASPAT 
(aminotransferazy asparaginianowej) – dwa, HBS (antygenu, którego 
poziom świadczy o zakażeniu wirusem HBV) – jeden. W badanej 
dokumentacji znajdowało się również 12 zapisów o skierowaniu pacjenta na 
badania, nie zawierających ich wyszczególnienia. Żaden z pacjentów 
nie został skierowany na badania w zakresie albuminurii. 

Dyrektor wyjaśnił, że kontrola w zakresie albuminurii powinna być 
przeprowadzana tylko u pacjentów nieleczonych inhibitorami ACE 
lub antagonistami rec.AT1, natomiast 80 – 90 % pacjentów poradni stosuje 
takie leki ze względu na chorobę wieńcową lub nadciśnienie. Stwierdził 
także, że część pacjentów odmawiała takiego badania ze względu 
na konieczność prowadzenia dobowej zbiórki moczu. W związku z tym 
Przychodnia prowadziła badania moczu w kierunku poszukiwania białka. 

− W kartach zdrowia i choroby dwóch pacjentów dokonali wpisów o przesłaniu 
informacji lekarzom POZ. 
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Dyrektor wyjaśnił, że informacje do lekarzy POZ wystawiane były 
przez lekarzy diabetologów tylko w sytuacji zmiany leczenia 
lub ordynowania nowych leków. 

Z analizy dokumentacji medycznej ww. 20 pacjentów, obejmującej lata 2013 – 2016, 
wynika, że nie były w pełni realizowane zalecenia PTD dotyczące częstotliwości 
oceny wskaźników stanu zdrowia niektórych z tych osób. Stwierdzono bowiem,  
że w dokumentacji tej brak było odnotowanych raz w roku skierowania pacjentów 
na następujące badania: 

− w 2013 r. – stężenia cholesterolu u  trzech osób (15 %), stężenia HbA1c 
u trzech osób (15 %), stężenia kreatyniny u pięciu osób (25 %) i badania 
ogólnego moczu z osadem u czterech osób (20 %), 

− w 2014 r. – odpowiednio: u czterech (20 %), pięciu (25 %), siedmiu (35 %) 
i siedmiu osób (35 %), 

− w 2015 r. – odpowiednio: u ośmiu (40 %), dwóch (10 %), dwóch (10 %)  
i 11 (55 %), 

− w 2016 r. – odpowiednio: u trzech (15 %), dwóch (10 %), pięciu (25 %)  
i 12 (60 %). 

Ponadto, z ww. grupy osób, lekarze pracujący w poradni nie skierowali raz w roku 
na konsultacje okulistyczne 11 osób w 2015 r. (55 %) i sześciu w 2016 r. (30 %)17. 

Było to niezgodne z § 1 pkt 2 ww. umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, zawartej z Przychodnią 
przez NFZ, stanowiącym, że świadczeniodawca obowiązany jest wykonywać ją 
m.in. zgodnie z zasadami i na warunkach określonych przez Prezesa NFZ. W § 10 
Zarządzenia Prezesa NFZ z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określania warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna18 
wskazano natomiast, że świadczeniodawca obowiązany jest do stosowania zasad 
postępowania medycznego zgodnego z aktualnym stanem wiedzy, zawartych 
w standardach określonych m.in. w wytycznych, zaleceniach i rekomendacjach 
wydawanych przez towarzystwa naukowe zrzeszające specjalistów z właściwych 
dziedzin medycyny. Zgodnie z zaleceniami PTD, w ramach monitorowania 
dorosłych chorych na cukrzycę przynajmniej raz w roku należy przeprowadzać 
u takich osób m.in. monitorowanie stężenia cholesterolu całkowitego, frakcji HDL 
i LDL, stężenia HbA1c (hemoglobina glikowana), kreatyniny w surowicy krwi 
oraz monitorowanie wyników badania ogólnego moczu z osadem. Towarzystwo 
to zaleca również raz w roku badania okulistyczne u chorych na cukrzycę, 
ze względu m.in. na początkowo bezobjawowy charakter retinopatii.  

Dyrektor wyjaśnił, że odstępstwa od wskazanych w ww. zaleceniach częstotliwości 
badań wynikały m.in. z bardzo niskich kontraktów z NFZ, powodujących, że lekarz 
diabetolog nie zlecał wszystkim pacjentom wskazanych badań. Zwrócił uwagę 
na indywidualizację leczenia oraz na posiadanie przez pacjentów wyników takich 
badań wykonywanych poza Przychodnią (lekarze nie przepisywali tych wyników 
do dokumentacji choroby, ponieważ mogłoby to sugerować ich wykonanie 
w Przychodni, co z kolei mogło budzić wątpliwości w rozliczeniach świadczeń 
dokonywanych przez NFZ). Poinformował, że monitorowanie stężenia cholesterolu 
i kreatyniny oraz badania moczu wykonywane były także w ramach POZ i w innych 
poradniach specjalistycznych funkcjonujących w Przychodni. Wyjaśnił także, 
że część pacjentów posiadała długoterminowe skierowania do poradni okulistycznej 
na okres trzech lat, a część korzystała z prywatnych poradni okulistycznych. Zwrócił 

                                                      
17 Nie dotyczy osób, które wskazano jako objęte opieką okulistyczną. 
18 Nr 79/2014/DSOZ. 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

9 

uwagę na fakt, że skierowania do okulisty zostały wprowadzone z dniem 1 stycznia 
2015 r. i z tego powodu brak było stosownych adnotacji w dokumentacji medycznej. 

Zdaniem NIK, zgodnie z ww. umową świadczeniodawca jest zobowiązany do 
stosowania zaleceń PTD w zakresie obejmującym monitorowanie u chorych, raz 
w roku, poszczególnych wskaźników wyrównania cukrzycy (m.in. stężenia 
cholesterolu, HbA1c i kreatyniny, wyników badania moczu ogólnego z osadem) 
oraz monitorowanie u wszystkich pacjentów stanu dna oka, co wynika z zagrożenia 
osób chorych na cukrzycę retinopatią (choroba ta cechuje się początkowo 
bezobjawowym charakterem). Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia 
o dokumentacji medycznej indywidualna dokumentacja medyczna powinna zawierać 
m.in. informacje dotyczące stanu zdrowia i choroby oraz procesu diagnostycznego 
lub leczniczego19. Obowiązkiem lekarzy diabetologów było więc m.in. skierowanie 
pacjentów na badania niezbędne do dokonania pełnej oceny wyrównania 
metabolicznego pacjentów oraz na konsultacje okulistyczne w przypadku osób 
chorych na cukrzycę bez retinopatii. Niekierowanie niektórych spośród ww. 20 
chorych na wskazane wyżej badania mogło mieć wpływ na dokonywanie pełnej 
oceny stanu ich zdrowia z częstotliwością wynikającą z zaleceń PTD. 

 (dowód: akta kontroli str.48-50, 146-204, 239-248) 

3.3. W badanym okresie edukację diabetologiczną pacjentów chorych na cukrzycę 
prowadzono w formie indywidualnej, podczas wizyt u lekarzy specjalistów 
zatrudnionych w poradni, lekarzy POZ oraz innych lekarzy zatrudnionych 
w Przychodni. Osobami, które prowadziły taką edukację byli pracownicy medyczni 
Przychodni (lekarze specjaliści, pielęgniarki pracujące w poradni diabetologicznej 
i gabinetach POZ, pielęgniarki środowiskowe POZ oraz położna środowiskowa), 
a przeprowadzone zajęcia edukacyjne dokumentowano wpisami w kartach zdrowia 
i choroby pacjentów oraz w indywidualnych kartach pacjentów znajdujących się 
pod opieką pielęgniarek oraz położnej środowiskowej. W ww. okresie poradnia 
nie prowadziła edukacji grupowej oraz edukacji członków rodzin lub opiekunów osób 
chorych na cukrzycę. 

(dowód: akta kontroli str. 206) 

3.4. W wyniku przeprowadzonego w toku kontroli badania ankietowego losowo 
wybranych 50 pacjentów poradni ustalono m.in., że:  
− u pięciu osób (10 % ankietowanych) przeprowadzano po ukończeniu 45 roku 

życia badania diagnostyczne w celu wykrycia cukrzycy raz w roku, u 10 osób 
(20 %) – co trzy lata, u 17 (34 %) – rzadziej niż co trzy lata, a u 14 (28 %) 
nie przeprowadzono ich wcale (czterech ankietowanych nie udzieliło 
odpowiedzi), 

− u 15 osób (30 %) zdiagnozowano cukrzycę między 45 i 55 rokiem życia,  
u 16 (32 %) – między 56 i 65, a u 13 (26%) – 66 i 75 rokiem (sześciu 
ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi), 

− 14 osób (28 %) chorowało na cukrzycę krócej niż dwa lata, 16 (32 %) 
 – od trzech do pięciu lat, 14 (28 %) – od sześciu do 10, a sześć (12 %) 
więcej niż 10 lat, 

− u 40 osób (80 %) cukrzycę zdiagnozował lekarz POZ, u czterech (8 %) – lekarz 
specjalista, u kolejnych czterech (8 %) – lekarz w szpitalu, a u dwóch (4 %) 
rozpoznania dokonano podczas innych badań, 

− 44 osoby (88 %) zostały poinformowane przez lekarza o przebiegu, objawach 
i powikłaniach cukrzycy, natomiast sześć (12 %) nie otrzymało takiej informacji, 
u 22 osób (44 %) wystąpiły powikłania zdrowotne w związku z cukrzycą, 

                                                      
19 Taki sam zapis zawarto w § 10 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów 
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. z 2014 r., poz. 177 ze zm.). 

Opis stanu 
faktycznego 



 

10 

w tym20:  u 17 osób – dotyczące uszkodzenia wzroku, u ośmiu – choroba 
sercowo-naczyniowa, u dwóch – zespół stopy cukrzycowej, a u pięciu – udar 
mózgu, 

− 44 osoby (88 %) zostały skierowane, w związku z cukrzycą, co najmniej raz 
w roku na konsultacje specjalistyczne, z których21: 42 osoby skierowano 
do diabetologa, 28 – okulisty, 12 – kardiologa, dwie – do chirurga, a sześć  
– do nefrologa, 

− 18 osób (36 %), po stwierdzeniu u nich cukrzycy, oczekiwało na konsultację 
u lekarza specjalisty do trzech miesięcy, 15 osób (30 %) – od czterech 
do sześciu miesięcy, sześć (12 %) – od siedmiu do 12 miesięcy, dwie (4 %) 
– dłużej niż rok, trzy (6 %) nie pamiętały jaki był okres takiego oczekiwania, 
a sześć (12 %) stwierdziło, że nie było takich konsultacji, 

− 15 osób (30 %) oczekiwało na kolejne konsultacje u lekarzy specjalistów 
do trzech miesięcy, 21 (42 %) – od czterech do sześciu miesięcy, sześć (12 %) 
– siedem do 12 miesięcy, jedna (2%) – dłużej niż rok, pięć (10 %) stwierdziło, że 
nie było takich konsultacji, a dwie (4 %) nie pamiętały jaki był okres takiego 
oczekiwania, 

− dziewięciu osobom (18 %) lekarz zlecał wykonanie badań diagnostycznych 
sprawdzających stężenie glukozy we krwi co pół roku, 29 (58 %) – raz w roku, 
ośmiu (16 %) – rzadziej niż raz w roku (cztery osoby nie udzieliły odpowiedzi), 

− siedmiu osobom (14 %) lekarz zlecał wykonanie badania poziomu cholesterolu 
dwa – trzy razy w roku, 36 (72 %) – raz w roku, a siedmiu (14 %) – rzadziej 
niż raz w roku, 

− pięć osób (10 %) miało wykonane badania kontrolne oceniające występowanie 
ryzyka choroby niedokrwiennej serca dwa – trzy razy w roku, 22 (44 %)  
– raz w roku, 16 (32 %) – rzadziej niż raz w roku, a sześć (12 %) – nigdy 
od czasu rozpoznania cukrzycy (jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi), 

− sześciu osobom (12 %) wykonano ocenę występowania stopy cukrzycowej raz 
w roku, czterem (8 %) – co dwa lata, trzem (6 %) – rzadziej niż co dwa lata,  
a 37 (74 %) – wcale nie wykonywano takiego badania, 

− 11 osobom (22 %) pierwsze badanie okulistyczne po wykryciu cukrzycy 
wykonano od razu, 31 (64 %) – w okresie do 24 miesięcy po jej wykryciu, 
pięciu (10 %) – po dwóch latach, a dwóm (4 %) – nigdy nie wykonano takiego 
badania (jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi), 

− jednej osobie (2 %) wykonywano badanie zaburzenia czucia raz w roku, pięciu 
(10 %) – rzadziej niż raz w roku, a 43 (86 %) nigdy nie przeprowadzono takiego 
badania (jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi), 

− 32 osoby (64 %) stwierdziły, że ciśnienie tętnicze krwi było mierzone podczas 
każdej wizyty, a 17 (34 %), że nie (jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi). 

(dowód: akta kontroli str. 207-209) 

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

4. Dostępność pacjentów chorych na cukrzycę do świadczeń 
specjalistycznych. 

4.1. Informacje na temat udzielania świadczeń zdrowotnych w poradni 
oraz gabinetów POZ, godzinach ich pracy oraz zasadach zapisywania się na wizyty 
podawane były pacjentom m.in. w formie ogłoszeń na tablicy informacyjnej 

                                                      
20 Część ankietowanych podało po kilka powikłań. 
21 Część ankietowanych podało po kilka rodzajów konsultacji specjalistycznych. 
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znajdującej się w holu Przychodni, na jej stronie internetowej, a także były dostępne 
poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny w rejestracji Przychodni. 
W latach 2015 – 2017 (I półrocze) średni rzeczywisty czas oczekiwania na wizytę 
pierwszorazową w poradni diabetologicznej w związku z rozpoznaniem cukrzycy22 
(dalej: „czas oczekiwania na wizytę”) wynosił, w przypadku stanów stabilnych  
– od 0 do 204 dni, a w przypadku stanów pilnych – od 0 do 58 dni. Według stanów 
na koniec każdego kwartału ww. okresu dane w ww. zakresie przedstawiały się 
następująco: 

• stany stabilne 

− 2015 r.: I kwartał – 107 dni, II – 105, III – 204, IV – 194, 

− 2016 r.: I – 0, II – 22, III – 69, IV – 96, 

− 2017 r.: I – 125, II – 149; 

• stany pilne 

− 2015 r.: I kwartał –  0 dni, II – 44, III – 30, IV – 35, 

− 2016 r.: I – 0, II – 5, III – 0, IV – 39, 

− 2017 r.: I – 58, II – 33. 

W ww. okresie czas oczekiwania na wizytę wydłużył się w przypadku osób, 
u których stwierdzono stabilny stan choroby ze 107 do 149 dni, tj. o 42 dni (39,3 %), 
a w przypadku osób, stan których oceniono jako pilny – z 0 do 33 dni. 

Dyrektor wyjaśnił, że na wydłużenie czasu oczekiwania na wizytę było związane 
z brakiem lekarza diabetologa oraz bardzo niskim kontraktem z NFZ (miesięczny 
kontrakt wystarczał jedynie na jeden dzień przyjęć w poradni). Poinformował 
również, że lekarz diabetolog realizujący świadczenia w poradni przyjeżdżał 
z odległego o ponad 100 kilometrów Olsztyna. 

W badanym okresie czas oczekiwania pacjentów na kolejne wizyty w poradni 
wynosił w średnio od 60 dni w 2015 r., do 150 dni w 2016 r.23 i do 60 dni  
w I półroczu 2017 r. 

Czas oczekiwania na wizyty pierwszorazowe w innych prowadzonych 
przez Przychodnię poradniach, realizujących świadczenia m.in. w zakresie leczenia 
powikłań cukrzycy, wynosił w badanym okresie, wg danych na koniec I kwartału 
2015 r. i koniec I kwartału 2017 r.: 

− w poradni chirurgii ogólnej – odpowiednio 0 dni w przypadku stanów stabilnych 
oraz stanów pilnych,  

− w poradni neurologicznej – 61 i 82 (wzrost o  34,4 %) oraz 21 i 33 dni (wzrost 
o 57,1 %),  

− w poradni okulistycznej – 58 i 85 (wzrost 46,6 %) oraz 17 i 11 (spadek  
o 35,33 %), 

− w poradni kardiologicznej – 88 i  105 (wzrost o 19,3 %) oraz 16 i  19 dni  
(wzrost o  18,8 %). 

(dowód: akta kontroli str. 210-230, 239-246) 

4.2. W badanym okresie w poradni nie prowadzono tzw. gabinetu stopy 
cukrzycowej, zajmującego się leczeniem tego powikłania cukrzycy.  
Dyrektor wyjaśnił, że w Przychodni działa poradnia chirurgiczna, zajmująca się 
m.in. leczeniem stopy cukrzycowej. Ponadto, istniała także możliwość kierowania 
pacjentów z takim schorzeniem do oddziałów szpitalnych. 

                                                      
22 Dotyczy osób chorych i osób, u których wystąpiło podejrzenia zachorowania na cukrzycę wszystkich typów. 
23 Lekarz diabetolog zatrudniony w poradni w 2015 r. zrezygnował z pracy w Przychodni, a kolejny diabetolog rozpoczął pracę 
w kwietniu 2016 r. 
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(dowód: akta kontroli str. 239-246) 

4.3. W latach 2015 – 2017 (I półrocze) poradnia gromadziła dane dotyczące osób 
chorych na cukrzycę w postaci kart zdrowia i choroby pacjenta.  
Dyrektor wyjaśnił, że rejestr pacjentów korzystających ze świadczeń poradni 
prowadzony był również w rejestracji przychodni, ewidencjonującej zapisy na wizyty 
u lekarza diabetologa. 

(dowód: akta kontroli str. 239-246) 

4.4. W badanym okresie Spółka przekazywała do NFZ, w formie elektronicznej, 
raporty dotyczące zrealizowanych jednostek rozliczeniowych świadczeń 
wykonanych w poradni diabetologicznej. Łącznie przekazano 27 raportów  
(13 w 2015 r., osiem w 2016 r. oraz sześć w I półroczu 2017 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 231) 

4.5. W latach 2015 – 2017 (I półrocze) Przychodnia zrealizowała wszystkie 
zapisane w umowie z NFZ świadczenia z zakresu diabetologii. I tak: w 2015 r. 
były to 1666 zakontraktowanych jednostek rozliczeniowych (wykonano 1669,5),  
w 2016 r. – 1002 (998) i w 2017 r. – 855,5 (do końca czerwca 2017 r. wykonano 
793). Rzeczywista liczba świadczeń (porad) udzielonych w tym okresie w poradni 
wyniosła: 381 w 2015 r., 231 w 2016 r. oraz 192 w I półroczu 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 232-234) 

4.6. W badanym okresie stan zatrudnienia w poradni oraz obu gabinetach POZ 
był zgodny z postanowieniami umowy z NFZ o udzielaniu świadczeń w zakresie 
POZ i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej. Zatrudnieni lekarze oraz pielęgniarki 
posiadali wskazane w umowie specjalności, kompetencje i prawa do wykonywania 
zawodu oraz byli dostępni dla chorych w określonych w niej godzinach. W latach 
2015-2017 (I półrocze) siedmiokrotnie aktualizowano dane dotyczące personelu 
poradni: w sześciu przypadkach w zakresie godzin pracy lekarzy lub pielęgniarki 
oraz w jednym – w zakresie zmiany lekarza i jego godzin pracy. Dziewięciokrotnie 
aktualizowano natomiast dane dotyczące personelu POZ, w tym siedem razy 
w zakresie godzin jego pracy oraz dwa razy w związku z zatrudnieniem nowych 
lekarzy (pediatry i lekarza rodzinnego). 

(dowód: akta kontroli str. 236, 238) 

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

5. Wdrażanie metod leczenia cukrzycy wykorzystujących leki najnowszej 
generacji. 

5.1. Z ankiety przeprowadzonej wśród trzech lekarzy udzielających w Przychodni 
świadczeń z zakresu POZ oraz jednego lekarza specjalistę w zakresie diabetologii  
wynikało m.in., że: 
− trzech lekarzy POZ  stwierdziło, że w świetle aktualnej wiedzy medycznej 

na temat cukrzycy stosowane leki i metody leczenia spełniały oczekiwania 
skutecznego leczenia tej choroby i przyczyniały się do ograniczenia 
powstawania związanych z nią powikłań wraz z ich skutkami, natomiast lekarz 
diabetolog uznał, że jest inaczej, a przyczyną takiego stanu było 
nierefundowanie takich leków i stosowanie ich przez niewielką liczbę pacjentów, 

− lekarze POZ uznali, że stosowane obecnie metody leczenia uwzględniają leki 
najnowszej generacji, a lekarz diabetolog był przeciwnego zdania, 
argumentując, że przyczyną takiego stanu była wysoka cena takich leków 
oraz małe doświadczenie w ich stosowaniu, 

− lekarz diabetolog wskazał, że jego zdaniem, spośród leków najnowszej 
generacji, w leczeniu cukrzycy w Polsce powinny być stosowane flozyny i leki 
inkretynowe (lekarze POZ nie wskazali takich leków) oraz stwierdził, że znane 
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mu są przypadki kupowania przez pacjentów, z ich własnej inicjatywy, 
niedostępnych w Polsce leków najnowszej generacji stosowanych w leczeniu 
cukrzycy, a jego zdaniem, zastosowanie tych leków, przyjmowanych 
pod kontrolą lekarza, podnosiło skuteczność leczenia. 

Ponadto, jeden lekarz POZ wskazał na potrzebę finansowania programów 
edukacyjnych dotyczących profilaktyki cukrzycy. 

(dowód: akta kontroli str. 237) 

NIK odstępuje od oceny w badanym zakresie. 

 

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 Kontroli24, wnosi o: 

1. Podjęcie działań mających na celu kierowanie pacjentów na badania 
przesiewowe w kierunku cukrzycy. 

2. Podjęcie działań mających zapewnić kierowanie pacjentów z cukrzycą 
na badania diagnostyczne i badania u lekarzy okulistów z częstotliwością 
umożliwiającą realizację zaleceń PTD. 

3. Podjęcie działań mających zapewnić prowadzenie dokumentacji medycznej 
w sposób umożliwiający pełną ocenę prawidłowości przeprowadzonych 
czynności diagnostycznych i leczniczych. 

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. 

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. 

Olsztyn, dnia 5 września 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 

Andrzej Zyśk Andrzej Sibierski 
specjalista kontroli państwowej 

 

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

podpis podpis 

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