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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 Leszek Żywucki, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie  
do kontroli nr LOL/58/2017 z dnia 10 maja 2017 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-3 ) 

Jednostka 

kontrolowana 
Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Twoje Zdrowie EL” sp. z o.o. w Elblągu1 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Norbert Kuich, Prezes Zarządu Spółki2 

(dowód: akta kontroli str. 1-3) 

II. Ocena kontrolowanej działalności. 

NIK ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonych nieprawidłowości, działalność 
kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. Spółka spełniała, określone  
w umowie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia (dalej: „NFZ”), wymogi 
na udzielanie świadczeń Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej3 w zakresie 
kwalifikacji personelu medycznego i liczby udzielanych świadczeń w poradni 
diabetologicznej. Również dostęp do świadczeń w tej poradni nie budził zastrzeżeń. 
Przekazywano także do NFZ wymagane raporty dotyczące realizowanych 
świadczeń, a informacja o zasadach zapisywania się na wizyty lekarskie podana 
była pacjentom w przystępnej formie. 

Stwierdzone nieprawidłowości dotyczyły natomiast niekierowania przez lekarzy 
części pacjentów chorych na cukrzycę typu 24 leczonych w Podstawowej Opiece 
Zdrowotnej5 i AOS na zalecane przez Polskie Towarzystwo Diabetologiczne  
(dalej: „PTD”)6 badania diagnostyczne i specjalistyczne konsultacje okulistyczne. 
Ponadto lekarze POZ nie zawsze kierowali pacjentów zagrożonych cukrzycą  
na zalecane przez PTD badania przesiewowe. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

W latach 2015–2017 (I półrocze) Spółka wpisana była do Rejestru Podmiotów 
Wykonujących Działalność Leczniczą, w księdze rejestrowej nr 000000015039. 
Prowadziła działalność medyczną dotyczącą m.in. POZ7 oraz AOS8 w zakresie 
prewencji, rozpoznania i leczenia cukrzycy typu 2. 
 
 
 
 

                                                           

1 Dalej: „Spółka”. 
2 Dalej: „Prezes”. Do reprezentowania Spółki wg Krajowego Rejestru Sądowego byli uprawnieni 

Prezes oraz Wiceprezes  – Jacek Perliński. 
3 Dalej: „AOS”, w oparciu o umowę z dnia 29.12.2011 r.  
4 Dalej: „cukrzycy”. 
5 Dalej: „POZ”. 
6„Zalecenia kliniczne dotyczące postępowania u chorych na cukrzycę 2016” (dalej: „zalecenia PTD”); 
https://cukrzyca.info.pl/zalecenia_kliniczne/zalecenia_kliniczne_2016). 
7 W oparciu o umowę z dnia 31.12.2012 r.  
8 W oparciu o umowę z dnia 29.12.2011 r.  
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1. Prewencja cukrzycy w ramach POZ 

Na podstawie analizy dokumentacji medycznej 27 pacjentów9, prowadzonej  
w formie elektronicznej przez dziesięciu lekarzy POZ ustalono, że w zakresie 
zidentyfikowania czynników ryzyka oraz zagrożeń zdrowotnych pacjentów, 
mających na celu zaliczenie ich do grupy podwyższonego ryzyka w dokumentacji: 

− czterech pacjentów (14,8% analizowanej dokumentacji medycznej) odnotowano 
informacje o obciążeniach dziedzicznych innych niż cukrzyca,  

− siedmiu (25,9%) – odnotowano informacje dotyczące palenia papierosów, 
spożywania alkoholu oraz innych używek,  

− siedmiu (25,9%) – dane dotyczące wzrostu i masy ciała BMI,  
− 10 (37,0%) – informacje o przeprowadzeniu wywiadu w zakresie przebytych 

poważnych chorób10,  
− 15 (55,6 %) – dane o chorobach przewlekłych innych niż cukrzyca.  
W analizowanej dokumentacji medycznej odnotowano również, na podstawie 
przeprowadzonych wywiadów z pacjentami, określone przez PTD informacje 
kwalifikujące do grupy podwyższonego ryzyka11, tj. o:  

− nadciśnieniu tętniczym – u 24 pacjentów (88,9%),  

− chorobach układu sercowo-naczyniowego – 21 (77,8%),  

− dyslipidemii i aktywności fizycznej – 20 (74,1%), 

− zakwalifikowaniu pacjenta do grupy ryzyka – 19 (70,4%),  

− nadwadze i otyłości – 18 (66,7%), 

− stanie przedcukrzycowym – 17 (63,0%), 

− występowaniu cukrzycy w rodzinie (rodzice, rodzeństwo) – 17 (63,0%).  

W przypadku pięciu kobiet w dokumentacji medycznej  ujęto informacje o 
(występowaniu bądź nie) cukrzycy ciążowej oraz urodzeniu dziecka o masie ciała 
większej niż 4 kg, a także o zespole policystycznych jajników. 

Na podstawie analizowanej dokumentacji ustalono, wykonanie następujących badań 
przesiewowych w kierunku ustalenia cukrzycy: 

− czterem pacjentom (14,8%) wykonano zarówno oznaczenie glikemii na czczo 
(FPG), doustne testy tolerancji glukozy (OGTT) oraz badano hemoglobinę 
glukowaną (HbA1c), 

− jednemu (3,7%) – zarówno oznaczenie glikemii na czczo (FPG) oraz doustne 
testy tolerancji glukozy (OGTT), 

− jednemu (3,7%) – zarówno oznaczenie glikemii na czczo (FPG) oraz badano 
hemoglobinę glukowaną (HbA1c) 

                                                           

9 W tym 16 mężczyzn (tj. 59,26 % pacjentów objętych analizą) oraz 11 kobiet (40,74 %). 
10 Przebytym zawale, udarach, nowotworze, operacjach, przeszczepach 
11Wg PTD osoby z grupy ryzyka, to osoby: 
− z nadwagą lub otyłością (BMI ≥ 25 kg/m2 i/lub obwód w talii > 80 cm (kobiety), > 94 cm 

(mężczyźni); 
− z cukrzycą występującą rodzinnie (rodzice lub rodzeństwo); 
− mało aktywnych fizycznie; 
− u których w poprzednim badaniu stwierdzono stan przedcukrzycowy; 
− u kobiet z przebytą cukrzycą ciążową; 
− u kobiet, które urodziły dziecko o masie ciała > 4 kg; 
− z nadciśnieniem tętniczym (>= 140/90 mm Hg); 
− z dyslipidemią (stężenie cholesterolu frakcji HDL <40 mg/dl i/lub trójglicerydów >150 mg/dl); 
− u kobiet z zespołem policystycznych jajników; 
− z chorobą układu sercowo-naczyniowego. 



 

4 

Ponadto: 

− 12 pacjentom (44,4%) wykonano oznaczenie glikemii na czczo (FPG), 
− jednemu (3,7%) – doustne testy tolerancji glukozy (OGTT). 

 
 (dowód: akta kontroli str. 4-33)  

NIK zwraca uwagę, iż w analizowanej dokumentacji medycznej stwierdzono 
przypadki nie odnotowania części informacji mogących mieć wpływ na zaliczenie 
pacjenta do grupy podwyższonego ryzyka, tj.: 

− u dziesięciu pacjentów (37 %) – o występowaniu (bądź nie) cukrzycy w rodzinie 
(rodzice, rodzeństwo) oraz o stanie przedcukrzycowym, 

− u dziewięciu (33,3%) – danych w zakresie nadwagi i otyłości, 

− u siedmiu (25,9%) o dyslipidemii i o aktywności fizycznej,  

− u sześciu (22,2%) o chorobach układu sercowo-naczyniowego,  

− u trzech (11,1%) o nadciśnieniu tętniczym.  

W przypadku sześciu kobiet w dokumentacji medycznej nie odnotowano informacji  
o przebytej cukrzycy ciążowej oraz o urodzeniu dziecka o masie ciała większej niż  
4 kg, a u siedmiu – o zespole policystycznych jajników.  

Odnotowanie ww. danych umożliwiłoby zweryfikowanie procesu diagnostycznego.  
 

Na badania przesiewowe12 nie skierowano ośmiu pacjentów, pomimo 
że ukończyli oni 45 lat i stosownie do zaleceń PTD powinni mieć wykonywane 
badania w tym zakresie13. 

Ustawa z 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty14 w art. 4 określa 
obowiązek lekarza wykonywania zawodu zgodnie m.in. 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. 

 (dowód: akta kontroli str. 28-33)  

Lekarze POZ prowadzący analizowaną dokumentację medyczną wyjaśnili,  
że odnotowywali w niej odchylenia od stanu prawidłowego. Natomiast jeżeli pacjent 
nie uskarżał się na dolegliwości to nie odnotowywali tego faktu oraz nie 
przeprowadzali badań w tym zakresie. 

(dowód: akta kontroli str.34-43 )  

NIK ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, działalność 
kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 

 

 

                                                           

12 Wykonanie m.in. oznaczenia glikemii na czczo (FPG) lub doustnych testów tolerancji glukozy 
(OGTT). 
13 Wg PTD badania w kierunku cukrzycy należy przeprowadzić raz w ciągu 3 lat u każdej osoby 
powyżej 45 roku życia oraz  co roku (niezależnie od wieku) u osób z grupy ryzyka. 
14 Dz. U. z 2017 r. poz. 125, ze zm. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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2. Leczenie cukrzycy typu 2 w ramach POZ 

Na podstawie analizy elektronicznej dokumentacji medycznej siedmiu pacjentów15  
z rozpoznaną cukrzycą, prowadzonej przez trzech lekarzy POZ ustalono,  
że w badanym okresie wszyscy pacjenci mieli wyrównane od pięciu do siedmiu 
parametrów, spośród ośmiu wskazujących na zalecane przez PTD „wyrównanie 
metaboliczne”. I tak: 

− hemoglobina glikowana HbA1c była odnotowana na 15 wizytach, na których 
jednocześnie osiągnęła wartość docelową, 

− stężenie cholesterolu frakcji HDL było odnotowane na 16 wizytach i na każdej  
z nich osiągnęło wartość docelową, 

− ciśnienie skurczowe i rozkurczowe było odnotowywane na 18 wizytach,  
na których osiągnęło wartość docelową, 

− wskaźnik BMI (kg/m2) został odnotowany na 20 wizytach, a wartość docelową 
osiągnął na czterech, 

− glukoza na czczo było odnotowana na 17 wizytach, na których jednocześnie 
osiągnęła wartość docelową, 

− stężenie cholesterolu całkowitego oraz frakcji LDL odnotowano na 16 wizytach  
i na każdej z wizyt nie osiągnęła wartości docelowej, 

− wszystkie parametry jednocześnie nie osiągnęły wartości docelowej ani razu. 

Każdorazowo lekarze POZ przeprowadzali edukację dietetyczną i terapeutyczną. 

Liczba pacjentów, którzy mieli wykonywane regularnie co roku wskazane niżej 
badania zalecane przez PTD przedstawiała się następująco: 
− kreatynina w surowicy – czterech (57,1%), 

− ogólne moczu z osadem – czterech (57,1%), 

− cholesterol całkowity, HDL, LDL, triglicerydy w surowicy krwi – pięciu (71,4%). 

W zakresie kierowania pacjentów raz w roku na badania diagnostyczne i do lekarzy 
specjalistów ustalono, że: 

− na mniej niż trzy z siedmiu zalecanych specjalistycznych badań 
diagnostycznych skierowany został jeden pacjent (14,3%), 

− na więcej niż trzy, ale mniej niż siedem zalecanych specjalistycznych badań 
diagnostycznych skierowany został również jeden pacjent (14,3%), 

− na siedem zalecanych specjalistycznych badań diagnostycznych skierowanych 
zostało pięciu pacjentów (71,4%), 

− od dwóch do czterech specjalistów skierowano sześciu pacjentów (85,7%),  

− jednego pacjenta skierowano do pięciu specjalistów (12,5%), 

− żadnego z pacjentów nie skierowano do mniej niż dwóch specjalistów w ciągu 
roku, 

− pacjenci ci nie byli kierowani na wykonywanie innych badań, poza zalecanymi 
przez PTD. 

 (dowód: akta kontroli str. 10-12, 44-66) 

 

 

                                                           

15 W tym 4 mężczyzn (tj. 57,1 % pacjentów objętych analizą) oraz 3 kobiety (42,9 %). 

Opis stanu 
faktycznego 
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Kontrola wykazała, że w okresie objętym kontrolą następująca liczba analizowanych 
pacjentów nie była kierowana regularnie raz w roku na wykonanie niżej 
wymienionych badań zalecanych przez PTD:  

− kreatynina w surowicy – trzech (42,9%), 

− ogólne badanie moczu z osadem – trzech (42,9%), 

− cholesterol całkowity, HDL, LDL, triglicerydy w surowicy krwi – dwóch (28,6%). 

Ponadto jednego pacjenta (14,2%) nie skierowano na zalecane przez PTD 
konsultacje do lekarza okulisty. 

Stosownie do zaleceń PTD, w ramach monitorowania dorosłych chorych 
na cukrzycę przynajmniej raz w roku należy przeprowadzać u takich osób m.in. 
badanie kreatyniny w surowicy krwi, monitorowanie wyników badania ogólnego 
moczu z osadem, stężenie cholesterolu całkowitego, frakcji HDL i LDL. 
Towarzystwo to zalecało również przeprowadzenie raz w roku badania 
okulistycznego u chorych na cukrzycę, ze względu m.in. na początkowo 
bezobjawowy charakter retinopatii. 

(dowód: akta kontroli str. 44-66) 

Lekarz dokonujący większości wpisów w analizowanej dokumentacji medycznej, 
wyjaśnił, że nie kierował wszystkich pacjentów na badania zalecane przez PTD, 
ponieważ uważał, że nie zachodziła taka potrzeba, gdyż inne wyniki badań nie 
wskazywały na taką konieczność. Na przykładzie wskazał, że jeżeli pacjent ma 
zdrowe nerki i dobrą gospodarkę wapniową, to w jego ocenie nie ma sensu 
kierować go na badania albuminurii, gdyż generuje to tylko koszty. Uważał, że nie 
we wszystkich przypadkach zachodziła konieczność kierowania pacjentów  
do specjalistów zalecanych przez PTD, skoro wyniki badań były dobre i nie 
wskazywały na taką konieczność. Przyznał, że pacjenci powinni być raz w roku 
kierowani do okulisty, ze względu iż cukrzyca może uszkodzić oko. Zobowiązał się 
jednocześnie w przyszłości raz w roku kierować pacjentów do tego specjalisty. 

(dowód: akta kontroli str. 67) 

 
NIK ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, działalność 
kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

 
3. Leczenie cukrzycy typu 2 w ramach AOS 

W oparciu o dokumentację medyczną 20 pacjentów16, prowadzoną elektronicznie 
przez dwóch lekarzy AOS ustalono, że w badanym okresie 10 pacjentów  
(50%) miało wyrównanych od czterech do siedmiu parametrów zalecanych przez 
PTD. Również 10 pacjentów miało wyrównane mniej niż cztery parametry (50%).  
I tak: 

− HbA1c odnotowane było na 42 wizytach, a wartość docelową osiągnęło na  
19 z nich (21,6%), 

− stężenie cholesterolu całkowitego odnotowano na 33 wizytach, a wartość 
docelową osiągnęło na 17 (19,3%), 

− stężenie cholesterolu całkowitego oraz frakcji LDL i HDL odnotowano na 27 
wizytach, a wartość docelową osiągnęło odpowiednio na trzech (3,41%) oraz 
38 wizytach (43,2%), 

− ciśnienie skurczowe było odnotowywane na 88 wizytach, a wartość docelową 

                                                           

16 W tym 10 mężczyzn oraz 10 kobiet (po 50 %). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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osiągnęło na 44 (50%), 

− ciśnienie rozkurczowe było odnotowywane na 88 wizytach, na których 
osiągnięto wartość docelową (100%), 

− wskaźnik BMI (kg/m2) był odnotowany na 20 wizytach, a wartość docelową 
osiągnął na czterech wizytach (56,0%), 

− ponadto glukoza na czczo była odnotowana na 88 wizytach, a wartość 
docelową osiągnęła na dziewięciu (10,2%), 

− wszystkie parametry jednocześnie ani razu nie osiągnęły wartości docelowej. 

Lekarze wystawiali informacje dla lekarza POZ w przypadkach, gdy zaszły istotne 
zmiany w stanie zdrowia pacjentów. 

Liczba pacjentów, którzy mieli wykonywane regularnie co roku wskazane niżej 
badania zalecane przez PTD przedstawiała się następująco: 

− kreatynina w surowicy – ośmiu (40%), 

− ogólne moczu z osadem – 11 (55%), 

− cholesterol całkowity, HDL, LDL, triglicerydy w surowicy krwi – 11 (55%), 

Samokontrolę prowadziło czterech pacjentów (20%). 

W zakresie kierowania raz w roku pacjentów na badania diagnostyczne i do lekarzy 
specjalistów zalecanych przez PTD ustalono, że: 

− na mniej niż trzy z siedmiu zalecanych specjalistycznych badań 
diagnostycznych skierowanych zostało siedmiu pacjentów (35%), 

− na więcej niż trzy, ale mniej niż siedem zalecanych specjalistycznych badań 
diagnostycznych skierowanych zostało 13 pacjentów (65%), 

− 13 pacjentów skierowano do mniej niż dwóch specjalistów w ciągu roku (65%), 
− siedmiu pacjentów (35%) skierowano w ciągu roku do co najmniej dwóch, lecz 

nie więcej niż czterech specjalistów, w tym czterech pacjentów do lekarza 
okulisty (20%), 

− pacjenci nie byli kierowani na wykonywanie innych badań, poza zalecanymi 
przez PTD. 

 (dowód: akta kontroli str. 68-109) 
 

Kontrola wykazała, że w okresie objętym kontrolą następująca liczba analizowanych 
pacjentów nie była kierowana regularnie raz w roku na wykonanie niżej 
wymienionych badań zalecanych przez PTD:  

− kreatynina w surowicy – 12 (60%), 
− ogólne moczu z osadem – dziewięciu (45 %) 
− cholesterol całkowity, HDL, LDL, triglicerydy w surowicy krwi – dziewięciu 

(45%). 

Ponadto dziewięciu pacjentów nie skierowano na zalecane przez PTD 
specjalistyczne konsultacje do lekarza okulisty. 

 (dowód: akta kontroli str.73-109) 

Przyczyny niekierowania na zalecane przez PTD badania diagnostyczne oraz  
do lekarzy specjalistów lekarze dokonujący wpisów w analizowanej dokumentacji 
medycznej wyjaśnili analogiczne jak lekarz POZ (str. 6 wystąpienia). 

 (dowód: akta kontroli str.110-112)  

 

 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W badanym okresie edukację diabetologiczną pacjentów chorych na cukrzycę 
prowadzono w formie indywidualnej podczas każdej wizyty u lekarzy specjalistów 
zatrudnionych w poradni, na których zwracano uwagę na konieczność zmiany stylu 
życia, zmianę diety, farmakoterapię, w tym insulinoterapię, samokontrolę, zasady 
posługiwania się glukometrem i penem podającym insulinę. W latach 2015-2017  
(I półrocze) Spółka nie prowadziła edukacji grupowej oraz edukacji członków rodzin  
lub opiekunów osób chorych na cukrzycę. 

(dowód: akta kontroli str. 11-113)  

W wyniku przeprowadzonego w toku kontroli badania ankietowego losowo 
wybranych 50 pacjentów poradni ustalono m.in., że:  
− u 17 osób (34% ankietowanych) przeprowadzano po ukończeniu 45 roku życia 

raz w roku badania diagnostyczne w celu wykrycia cukrzycy, u 22 (44 %) –  
co trzy lata, u trzech (6%) – rzadziej niż co trzy lata, również u trzech (6%) 
nie przeprowadzono ich wcale (5 ankietowanych nie udzieliło odpowiedzi), 

− u 24 osób (48%) zdiagnozowano cukrzycę między 45 a 55 rokiem życia,  
u 14 (28%) – między 56 a 65, sześciu (12%) – między 66 a 75 rokiem,  
a u jednego (2%) po 75  roku życia (pięciu ankietowanych nie udzieliło 
odpowiedzi), 

− 12 osób (24%) chorowało na cukrzycę krócej niż dwa lata, 17 (34%) 
 – od trzech do pięciu lat, 13 (26%) – od 6 do 10, a 8 (16%) więcej niż 10 lat, 

− u 31 osób (62%) cukrzycę zdiagnozował lekarz POZ, u trzech (6%) – lekarz 
specjalista, u 10 (20%) – lekarz w szpitalu, a u 6 (12%) rozpoznania dokonano 
podczas innych badań, 

− wszystkie osoby wypełniające ankietę (100%) zostały poinformowane przez 
lekarza o przebiegu, objawach i powikłaniach cukrzycy,  

− u 34 osób (68%) wystąpiły powikłania zdrowotne w związku z cukrzycą, w tym17: 
u 21 – dotyczące uszkodzenia wzroku, również 21 osób wskazało chorobę 
sercowo-naczyniową, sześć – zespół stopy cukrzycowej, dwie – uszkodzenie 
nerek, jedna udar mózgu (16 osób wskazało, iż nie mają powikłań). 

− 40 osób (80%) zostało skierowanych, w związku z cukrzycą, co najmniej raz 
w roku na konsultacje specjalistyczne18: 40 osób skierowano do diabetologa,  
27 – okulisty, 20 – kardiologa, sześciu – nefrologa, trzech chirurga, czterech – 
innego specjalisty, 

− 40 osób (80%), po stwierdzeniu u nich cukrzycy oczekiwało na konsultację  
u lekarza specjalisty do trzech miesięcy, siedem osób (14%) – od czterech 
do sześciu miesięcy, dwie (4%) – od siedmiu do 12 miesięcy, jedna osoba  
(2%) nie była kierowana na konsultacje,  

− 29 osób (58%) oczekiwało na kolejne konsultacje u lekarzy specjalistów 
do trzech miesięcy, 9 (18%) – od czterech do sześciu miesięcy, siedem (14%) 
– od siedmiu do 12 miesięcy, trzy (6%) – dłużej niż rok, dwie (4%)  stwierdziły,  
że nie było takich konsultacji,  

− 33 osobom (66%) lekarz zlecał wykonanie badań diagnostycznych 
sprawdzających stężenie glukozy we krwi co pół roku, 7 (14%) – raz w roku, 
pięciu (10%) – rzadziej niż raz w roku, a trzem (6%) – nigdy od czasu 
rozpoznania cukrzycy (dwie osoby nie udzieliły odpowiedzi), 

− dziewięciu osobom (18%) lekarz zlecał wykonanie badania poziomu cholesterolu 
dwa lub trzy razy w roku, 28 (56%) – raz w roku, ośmiu (16%) – rzadziej niż raz 

                                                           

17 Część ankietowanych podało po kilka powikłań. 
18 Część ankietowanych podało po kilka rodzajów konsultacji specjalistycznych. 
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w roku, a czterem (8%) nigdy od czasu rozpoznania cukrzycy (jedna osoba nie 
udzieliła odpowiedzi), 

− 6 osób (12%) miało wykonane badania kontrolne oceniające występowanie 
ryzyka choroby niedokrwiennej serca dwa lub trzy razy w roku, 25 (50%) – raz 
w roku, 12 (24%) – rzadziej niż raz w roku, a 6 (12%) – nigdy od czasu 
rozpoznania cukrzycy (jedna osoba nie udzieliła odpowiedzi), 

− 17 osobom (34%) wykonano ocenę występowania stopy cukrzycowej raz w roku, 
13 (26%) – co dwa lata, 13 (26%) – rzadziej niż co dwa lata, a siedmiu (14 %) – 
wcale nie wykonywano takiego badania, 

− 19 osobom (38%) pierwsze badanie okulistyczne po wykryciu cukrzycy 
wykonano od razu, 15 (30%) – w okresie do 24 miesięcy po jej wykryciu, 
11 (22%) – po dwóch latach, a 5 (10%) – nigdy nie wykonano takiego badania, 

− 11 osobom (22%) wykonywano badanie zaburzenia czucia raz w roku, 29 (58%) 
– rzadziej niż raz w roku, a 9 (18%) nigdy nie przeprowadzono takiego badania, 

− 43 osoby (90%) stwierdziło, że ciśnienie tętnicze krwi było mierzone podczas 
każdej wizyty, a siedem (14%), że go nie mierzono. 

(dowód: akta kontroli str. 114-120)  

NIK ocenia pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, 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, godzinach jej 
pracy oraz zasadach zapisywania się na wizyty podawane były pacjentom m.in.  
w formie ogłoszeń na tablicy informacyjnej znajdującej się w holu każdej 
prowadzonej przez Spółkę przychodni oraz na stronie internetowej Spółki. 
Były one dostępne również poprzez kontakt osobisty lub telefoniczny w rejestracji 
Przychodni. Spółka nie sprawozdawała do NFZ danych dotyczących średniego 
rzeczywistego czasu oczekiwania na udzielenie świadczeń osobom leczonym w 
związku z rozpoznaniem cukrzycy typu 2 w poradni diabetologicznej, okulistycznej, 
endokrynologicznej oraz kardiologicznej odrębnie dla tzw. przypadków 
pierwszorazowych19 oraz na kolejną wizytę. 

W wyjaśnieniach wiceprezes Spółki podał, że Twoje Zdrowie nie gromadzi danych 
statystycznych w ww. szczegółowości ponieważ NFZ nie wymaga ich 
sprawozdawania. 

Na podstawie danych uzyskanych z systemu informatycznego Spółki ustalono, że w 
latach 2015-2017 (I półrocze) średni rzeczywisty czas oczekiwania na wizytę w 
poradni diabetologicznej w związku z rozpoznaniem cukrzycy20 (dalej: „czas 
oczekiwania na wizytę”) wynosił, w przypadku stanów stabilnych – od 5 do 8 dni, a 
w przypadku stanów pilnych – od 2 do 3 dni. Według stanów na koniec każdego 
kwartału ww. okresu dane w ww. zakresie przedstawiały się następująco: 

� stany stabilne 
− 2015 r.: I kwartał – 7 dni, II – 8, III – 6, IV – 7, 
− 2016 r.: I – 5, II - IV – 6, 
− 2017 r.: I i II – 7 dni, 

                                                           

19 Pacjent pierwszorazowy – świadczeniobiorca, który w ciągu poprzedzających 730 dni nie korzystał 
ze świadczeń  danym zakresie.   
20 Dotyczy osób chorych i osób, u których wystąpiło podejrzenia zachorowania na cukrzycę 
wszystkich typów. 
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� stany pilne 
− 2015 r.: I i II kwartał – 3 dni, III i IV– 4,  
− 2016 r.: I - IV – 3, 
− 2017 r.: I - II – 2 dni. 

Terminy kolejnych wizyt osób korzystających ze świadczeń poradni były 
wskazywane przez lekarzy prowadzących, w zależności od indywidualnych potrzeb, 
a czas oczekiwania na takie wizyty wynosił w badanym okresie średnio pomiędzy 
4 a 12 miesięcy. Czas oczekiwania na pierwsze wizyty w innych prowadzonych 
przez Spółkę 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 kardiologicznej – odpowiednio 57 i 155 dni w przypadku stanów 
stabilnych (wzrost o 172%) oraz 21 i 61 dni (wzrost o 190%) w przypadku 
stanów pilnych,  

− w poradni okulistycznej – 167 i 188 dni (wzrost o 12,5%) oraz 19 i 33 dni (wzrost  
o 73,7%),  

− w poradni endokrynologicznej – 96 i 180 (spadek o 87,5%) oraz 31 i 29 dni 
(spadek o 6,5%). 

(dowód: akta kontroli str.121-127) 

4.2. W badanym okresie w poradni nie prowadzono tzw. gabinetu stopy 
cukrzycowej, zajmującego się leczeniem tego powikłania cukrzycy. W wyjaśnieniach 
Wiceprezes podał, że spowodowane to było brakiem kadry lekarskiej oraz brakiem 
gabinetu pełniącego rolę chirurgicznego, czego konsekwencją jest brak możliwości 
zakontraktowania z NFZ prowadzenia takiego gabinetu.  

4.3. W latach 2015 – 2017 (I półrocze) Spółka nie prowadziła rejestru osób chorych 
na cukrzycę typu 2. W wyjaśnieniach Wiceprezes podał, że NFZ nie wymaga 
sprawozdań z takich danych. Do NFZ przekazywane były natomiast dane, w formie 
raportu statystyczno-medycznego21 o wszystkich osobach chorych na cukrzycę oraz 
wszystkich wykonanych usługach. 

 (dowód: akta kontroli str.126-128) 

4.4. W latach 2015 – 2017 (I półrocze) Spółka zrealizowała wszystkie zapisane  
w umowie z NFZ świadczenia z zakresu diabetologii. I tak: w 2015 r. było to  
1.781,4 punktów zakontraktowanych jednostek rozliczeniowych (wykonano 
1.942,25), w 2016 r. – 1.907,1 (1.976,75) i do końca maja 2017 r. – 772 (1.016). 
Świadczenia wykonane ponad limit nie zostały sfinansowane przez NFZ.  

(dowód: akta kontroli str.129-131) 

4.5. W badanym okresie stan zatrudnienia w poradni był zgodny z postanowieniami 
umowy z NFZ o udzielaniu świadczeń w zakresie AOS (dwóch lekarzy i dwie 
pielęgniarki). W latach 2015-2017 (I półrocze) nie wystąpiła potrzeba aktualizowania 
danych ww. personelu w zakresie wymaganym umową z NFZ (nie nastąpiły zmiany 
w składzie personelu medycznego). 

(dowód: akta kontroli str.132-134) 
 

NIK pozytywnie ocenia działalność kontrolowanej jednostki w zbadanym zakresie. 

                                                           

21 W formie zabezpieczonego pliku xml. 
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5. Wdrażanie metod leczenia cukrzycy wykorzystujących leki najnowszej 
generacji. 

Z ankiety przeprowadzonej wśród dwunastu lekarzy zatrudnionych w poradni 
wynikało m.in., że: 

− według 10 lekarzy (83,3%) w świetle aktualnej wiedzy medycznej na temat 
cukrzycy stosowane leki i metody leczenia spełniały oczekiwania skutecznego 
leczenia tej choroby (tj. osiągnięcia wyrównania metabolicznego) oraz 
przyczyniały się do ograniczenia powstania powikłań i/lub ich skutków, 

− według 11 lekarzy (91,6%) stosowane obecnie metody leczenia uwzględniają 
leki najnowszej generacji, 

− sześciu lekarzy (50%) wskazało, że leki najnowszej generacji mogłyby być 
stosowane, ale w Polsce są niedostępne lub tylko za odpłatnością; leki te to 
inhibitory DPP-4, leki inkretynowe GLP-1, empagliflozyna, jardiance, eureas, 
januvia, janumet, galvus, 

− wszyscy lekarze stwierdzili, że nie znali przypadków kupowania przez 
pacjentów, z ich własnej inicjatywy, niedostępnych w Polsce leków najnowszej 
generacji stosowanych w leczeniu cukrzycy. 

 (dowód: akta kontroli str.135-137) 

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 Kontroli22, wnosi o podjęcie działań mających na celu: 

1. Kierowanie pacjentów na badania przesiewowe. 

2. Kierowanie chorych na cukrzycę na zalecane przez PTD badania 
diagnostyczne i specjalistyczne konsultacje okulistyczne. 

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 
wykorzystania uwag oraz wykonania wniosków pokontrolnych oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

 

 

 

 

 

                                                           

22 Dz. U. z 2017 r. poz. 524. 
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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      31  sierpnia 2017 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler:  
Dyrektor 

Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 
Andrzej Zyśk 

Leszek Żywucki 
główny specjalista kontroli państwowej 

 

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

podpis podpis 
 

 

 

 


