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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/59/2017 
z dnia 10 maja 2017 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, ul. Królewiecka 146, 82-300 Elbląg (dalej: 
„Szpital” lub „WSZ”) 

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Elżbieta Gelert, Dyrektor Szpitala 

(dowód: akta kontroli str. 2) 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

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

W latach 2015-2017 (do zakończenia kontroli) Szpital prawidłowo prowadził 
hospitalizację pacjentów chorych na cukrzycę typu 2. Lekarze diabetolodzy leczący 
pacjentów z ww. schorzeniem mieli wymagane kwalifikacje. Kierunkowe 
wykształcenie i odpowiednie doświadczenie miał również pozostały personel – 
dietetyk, psycholog i edukator ds. diabetologii. Szpital wyposażony był w sprzęt  
i aparaturę medyczną wymaganą przy hospitalizacji ww. pacjentów. Urządzenia te 
terminowo obejmowano okresowymi przeglądami, potwierdzającymi ich sprawność 
techniczną. Zarówno personel Szpitala, jak również wykorzystywany sprzęt  
zadeklarowany został do Narodowego Funduszu Zdrowia i ujęty w umowie na 
udzielanie ww. świadczeń. Pacjenci chorzy na cukrzycę typu 2 byli z reguły na 
bieżąco przyjmowani na hospitalizację. Zapewniono im również m.in. dostęp do 
wymaganych konsultacji specjalistycznych. W ocenie NIK, Szpital spełniał wymogi 
organizacyjne określone w zaleceniach Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego2. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Leczenie cukrzycy typu 2 w warunkach hospitalizacji 

1.1. Szpital, będący samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej, wpisany 
został do prowadzonego przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą w dniu 28 września 1995 r.,  
pod pozycją 15359. Podmiotem tworzącym Szpital był Samorząd Województwa 
Warmińsko-Mazurskiego. W rejestrze tym ujęto m.in. dwa oddziały szpitalne 
prowadzące leczenie stacjonarne m.in. z zakresu diabetologii, tj. I oddział chorób 
wewnętrznych z pododdziałem gastroenterologicznym oraz II oddział chorób 
wewnętrznych z pododdziałem endokrynologicznym (dalej odpowiednio: „I Oddział”  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową 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). 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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i „II Oddział”)3. Odziały te ujęte były również w Regulaminie organizacyjnym 
Szpitala4, określającym m.in. ich zadania.   

(dowód: akta kontroli str. 3-14) 

1.2. WSZ udzielał świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego 
(m.in. diabetologia – hospitalizacja) na podstawie umowy zawartej z Narodowym 
Funduszem Zdrowia (dalej: „NFZ” lub „Fundusz”) w dniu 30 grudnia 2011 r.,  
na okres do 30 czerwca 2017 r. Zgodnie z tą umową Szpital zakontraktował, do 
realizacji przez I Oddział, hospitalizację z zakresu diabetologii, gastroenterologii 
(wraz z pakietem onkologicznym) oraz chorób wewnętrznych. Świadczenia 
zakontraktowane na tym oddziale5, m.in. z zakresu diabetologii, wykonywano 
również na II Oddziale, gdyż limit przyznany w ramach umowy z NFZ był dzielony 
wewnętrznie pomiędzy oba oddziały chorób wewnętrznych.   

(dowód: akta kontroli str. 15-26) 

W złożonych w tej sprawie wyjaśnieniach Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, 
działający na podstawie pełnomocnictwa Dyrektora Szpitala6, powołał się na 
zarządzenie Prezesa NFZ7 i podał, że składając ofertę na diabetologię Szpital,  
w ramach danego przedmiotu postępowania, nie miał możliwości złożenia dwóch 
ofert w tym samym zakresie. Na etapie składania oferty WSZ musiał przypisać 
kontrakt jednemu z oddziałów. Podział oddziału chorób wewnętrznych na dwie 
jednostki organizacyjne jest podziałem wewnętrznym, mającym na celu 
optymalizację jakości realizowanych świadczeń medycznych (w obu oddziałach 
można leczyć pacjentów m.in. w zakresie diabetologii). Podobnie podział 
przyznanego limitu nastąpił wewnętrznie, zgodnie ze strukturą organizacyjną,  
a system sprawozdawczy oparty jest na zbiorowym przekazywaniu łącznej ilości  
i rodzaju wykonywanych świadczeń z obu ww. oddziałów. Zdaniem udzielającego 
wyjaśnień nie miało to jakiegokolwiek wpływu na dostępność i realizację świadczeń 
w ramach umowy z NFZ. Oba oddziały chorób wewnętrznych realizują jeden i ten 
sam kontrakt, a liczba leczonych w danym oddziale pacjentów zależy od 
dostępności łóżek. 

(dowód: akta kontroli str. 27-31) 

1.3. W latach 2015-2017 (do 30 kwietnia) w Szpitalu hospitalizowano ogółem  
154 pacjentów8 chorych na cukrzycę typu 2, w tym 35, u których zdiagnozowano 
cukrzycę po raz pierwszy. Pacjenci ci hospitalizowani byli głównie na II Oddziale 
(113 pacjentów; 73,4%), a także na I Oddziale (22; 14,3%), oddziale chirurgii 
ogólnej (18; 11,7%) i oddziale dermatologicznym (1; 0,6%).  

W poszczególnych latach ww. okresu liczba pacjentów hospitalizowanych  
na cukrzycę typu 2, w tym z cukrzycą zdiagnozowaną po raz pierwszy, wynosiła 
odpowiednio: 75 i 20 w 2015 r., 62 i 12 w 2016 r., 17 i 3 w 2017 r. (do 30 kwietnia). 

(dowód: akta kontroli str. 32) 

1.4. Wartość zakontraktowanych przez Szpital z NFZ świadczeń z zakresu 
diabetologii (hospitalizacja) w latach 2015-2017 (do 30 kwietnia) wyniosła łącznie 

                                                      
3 Oba oddziały rozpoczęły działalność 20 maja 2003 r.; kod resortowy charakteryzujący specjalność I i II Oddziału, stanowiący 
część VIII systemu resortowych kodów identyfikacyjnych to 4000 (Oddział chorób wewnętrznych). 
4 Wprowadzonym zarządzeniem Dyrektora Naczelnego WSZ z 25 czerwca 2012 r. (ze zmianami). 
5 W załączniku nr 2 do umowy z NFZ („Harmonogram – zasoby”) jako miejsce udzielania świadczeń z zakresu diabetologii 
(hospitalizacja) określono I Oddział. 
6 Pełnomocnictwo Dyrektora Szpitala z 6 czerwca 2017 r. do zastępowania go w wykonywaniu funkcji Dyrektora Naczelnego  
w okresie wykonywania przez niego czynności zawodowych poza Szpitalem. 
7 Zgodnie z § 14 ust. 1 zarządzenia nr 49/2010/DSOZ Prezesa NFZ z 31 sierpnia 2010 r. w sprawie warunków postępowania 
dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: „oferent może złożyć w danym oddziale Funduszu 
tylko jedną ofertę dotyczącą danego przedmiotu postępowania”. 
8 Liczbę pacjentów podano według rozpoznania głównego (zasadniczego), tj. schorzenia będącego głównym powodem 
hospitalizacji. 
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298.929 zł, co stanowiło 0,1% wartości kontraktu na leczenie szpitalne ogółem,  
w tym: 

− 116.942 zł w 2015 r. – wartość wykonanych świadczeń wyniosła 121.518 zł 
(kwota ta została przedstawiona NFZ do rozliczenia i zapłacona przez Fundusz  
w całości w wyniku zawartej ugody; nadwykonanie kontraktu – 4.576 zł), 

− 119.587 zł w 2016 r. – wartość świadczeń wykonanych i przedstawionych NFZ 
do rozliczenia wyniosła 221.455 zł, z kwoty tej Szpital otrzymał środki  
w wysokości 119.587 zł (wartość świadczeń wykonanych ponad limit, za które 
Szpital nie otrzymał z NFZ płatności, wyniosła 101.868 zł), 

− 62.400 zł w 2017 r. (do 30 kwietnia) – wartość świadczeń wykonanych wyniosła 
49.920 zł (kwota ta została przedstawiona NFZ do rozliczenia i w całości przez 
Fundusz zapłacona).  

(dowód: akta kontroli str. 23-25 i 33) 

1.5. Świadczenia wykonywane w ramach umowy z NFZ z zakresu diabetologii 
(hospitalizacja) udzielane były przez lekarzy spełniających wymagania określone  
w załączniku nr 3 (część I, lp. 17) do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  
22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego9. Szpital zatrudniał bowiem dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie 
diabetologii, w tym: 

− na I Oddziale – diabetologa zatrudnionego na podstawie umowy o udzielenie 
zamówienia na świadczenie zdrowotne z 29 grudnia 2014 r. (tzw. kontrakt)  
w wymiarze 145 godzin miesięcznie,  

− na II Oddziale – diabetologa zatrudnionego na podstawie umowy o pracę  
na pełen etat. 

Oprócz ww. lekarzy, pacjenci Szpitala hospitalizowani w związku z cukrzycą typu 2 
konsultowani byli przez lekarza specjalistę w dziedzinie diabetologii, w ramach 
umowy z 30 sierpnia 2013 r. zawartej przez WSZ z działającym na jego terenie 
niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej. Świadczenia zdrowotne objęte tą 
umową udzielane były na podstawie zlecenia lekarzy oddziałów WSZ.  Umowa  
nie określała liczby godzin konsultacji. Rozliczana była według stawki za jednego 
pacjenta, któremu udzielono kompleksowych konsultacji podczas jego pobytu  
w Szpitalu (bez względu na liczbę konsultacji). Na przykład, w 2017 r. (do 30 kwietnia) 
liczba skonsultowanych diabetologicznie pacjentów Szpitala w ramach ww. umowy 
wyniosła ogółem 63. 

(dowód: akta kontroli str. 34-53) 

Szpital dysponował również pozostałym personelem, wymaganym  
ww. rozporządzeniem przy udzielaniu świadczeń stacjonarnej opieki zdrowotnej  
z zakresu diabetologii. Zatrudniał bowiem, na podstawie umowy o pracę, osobę 
planującą dietę (na 0,5 etatu) oraz psychologa (na pełen etat). Edukację 
diabetologiczną pacjentów Szpitala prowadził natomiast działający na jego terenie 
niepubliczny zakład opieki zdrowotnej, na podstawie umowy z 30 sierpnia 2013 r.  
na świadczenie usług zdrowotnych. Przeprowadzano ją na zlecenie lekarzy 
oddziałów Szpitala. Zarówno dietetyk i psycholog, jak i osoba przeprowadzająca  
edukację diabetologiczną, spełniały warunki w zakresie wykształcenia  
i doświadczenia zawodowego, określone w ww. rozporządzeniu z 22 listopada 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 54-73) 

Lekarze oraz pozostały personel zgłoszeni byli do NFZ i przedstawieni  
w załączniku nr 2 (harmonogram – zasoby) do umowy z 30 grudnia 2011 r.  

                                                      
9 Dz. U. z 2016 r. poz. 694, ze zm. (dalej: rozporządzenie MZ z 22 listopada 2013 r.). 



 

5 

o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego.  
Ww. personel spełniał również warunki określone w Zaleceniach PTD. 

(dowód: akta kontroli str. 34, 54 i 74-131) 

1.6. Szpital, w tym oba oddziały chorób wewnętrznych, wyposażony był w sprzęt  
i aparaturę medyczną wymaganą przy udzielaniu świadczeń z zakresu diabetologii 
(hospitalizacja), tj. określoną w załączniku nr 3 (część I, lp. 17) do rozporządzenia 
MZ z dnia 22 listopada 2013 r. Pacjenci Szpitala posiadali również dostęp  
do sprzętu określonego w Zaleceniach PTD. Według stanu na 2 czerwca 2017 r.  
Oddziały I i II posiadały m.in.: 

− po cztery pompy do ciągłej dożylnej infuzji insuliny (łącznie osiem sztuk10), 

− dwa i sześć kardiomonitorów (łącznie osiem), 

− po jednym aparacie USG z opcją kolorowego Dopplera, 

− po jednym holterze ciśnieniowym ABPM, 

− po jednym aparacie EKG 12-odprowadzeniowym, 

− po jednej wadze lekarskiej, 

− po jednym glukometrze, 

− widełki stroikowe 128 Hz i młotki neurologiczne z monofilamentem (na każdym 
 z obu oddziałów). 

Szpital posiadał również, wykorzystywany m.in. na potrzeby pacjentów z cukrzycą 
typu 2, holter EKG (na oddziale neurologicznym z pododdziałem udarowym) oraz 
wagę spożywczą (w gabinecie dietetyka). 

Urządzenia te były sprawne i miały aktualne przeglądy techniczne. Były one 
zgłoszone do NFZ i przedstawione w załączniku nr 2 (harmonogram – zasoby)  
do umowy z 30 grudnia 2011 r. o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie 
leczenia szpitalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 74-135) 

1.7. Zgodnie z Zaleceniami PTD, pacjentom z cukrzycą Szpital zapewniał dostęp  
do konsultacji specjalistycznych, m.in. psychologicznej, okulistycznej, nefrologicznej, 
neurologicznej, kardiologicznej, ortopedycznej oraz chirurgii naczyniowej. 
Konsultacje te odbywały się w Szpitalu (m.in. na oddziale, na którym hospitalizowani 
byli konsultowani pacjenci). Badania diagnostyczne kardiologiczne z zakresu prób 
wysiłkowych odbywały się w zlokalizowanej na terenie Szpitala przychodni 
niepublicznej11, a z zakresu koronarografii – w szpitalnej pracowni diagnostyki 
inwazyjnej chorób układu krążenia. 

(dowód: akta kontroli str. 136-138) 

1.8. Na obu oddziałach chorób wewnętrznych znajdowały się łącznie 52 łóżka 
szpitalne, w tym 15 na I Oddziale i 37 – na II. Każdy z tych oddziałów posiadał po 
jednym stanowisku wzmożonego nadzoru metabolicznego (przy punktach 
pielęgniarskich).  

(dowód: akta kontroli str. 132-134 i 139) 

1.9. Pomieszczenie przeznaczone do prowadzenia edukacji diabetologicznej 
znajdowało się na I Oddziale. Były w nim broszury oraz ulotki dotyczące m.in. 
żywienia w cukrzycy, zdrowego stylu życia, podawania insuliny. Materiały te 
dostępne były dla pacjentów również w punktach pielęgniarskich na obu oddziałach.   

Edukacja diabetologiczna prowadzona była w Szpitalu przez podmiot zewnętrzny, 
na podstawie umowy z 30 sierpnia 2013 r. Umowa ta rozliczana była według stawek 

                                                      
10 Dwie pompy na I Oddziale były czasowo wypożyczone z Oddziału Noworodka, Patologii i Intensywnej Terapii Noworodka. 
11 Na podstawie umowy z 21 listopada 2013 r. 
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za jeden cykl edukacyjny (od jednego do pięciu godzinnych cykli) oraz za liczbę 
przeprowadzonych edukacji technicznych. W latach 2014-2017 (do 30 kwietnia), 
świadczeniobiorca  przeprowadził na rzecz hospitalizowanych pacjentów WSZ 255 
edukacji diabetologicznych (obejmujących m.in. racjonalny sposób odżywiania  
w cukrzycy, hipo i hiperglikemię, powikłania cukrzycowe i ich objawy) oraz 238 
edukacji technicznych (dotyczących m.in. obsługi glukometru i insulinoterapii). 
Zajęcia te przeprowadzano na oddziale szpitalnym lub w sali edukacyjnej ww. 
podmiotu, wyposażonej m.in. w zestaw demonstracyjny do monitorowania glikemii, 
pompę do ciągłego podskórnego wlewu insuliny, materiały edukacyjne (broszury, 
ulotki, książki) dotyczące zdrowego stylu życia, zdrowego żywienia, monitorowania 
glikemii i samokontroli. 

(dowód: akta kontroli str. 47-52, 69-73, 132-134 i 139) 

1.10. Badanie kart choroby 30 pacjentów, leczonych w latach 2015-2017  
(do 30 kwietnia) na I i II Oddziale12 w związku z cukrzycą typu 2 (19,5% pacjentów  
z cukrzycą typu 2  leczonych w Szpitalu w tym okresie), wykazało m.in., że: 

− wiek analizowanych 30 pacjentów13, chorujących na cukrzycę średnio od ośmiu 
lat, wynosił od 45 do 95 lat (średnio 67 lat),  

− czas hospitalizacji wynosił od dwóch do 13 dni (średnio sześć dni), 

− 22 pacjentów zostało przyjętych na hospitalizację w trybie pilnym, a ośmiu – 
planowym; żaden z pacjentów nie zmarł w trakcie hospitalizacji, 

− przyczynami hospitalizacji były: nowo wykryta cukrzyca z klinicznymi objawami 
hiperglikemii (u 14 pacjentów), ostre powikłania cukrzycy (u siedmiu), 
zaostrzenie przewlekłych powikłań (u sześciu), modyfikacja schematu terapii  
(u trzech), 

− w kartach choroby 12 pacjentów14 odnotowano powikłania obejmujące: chorobę 
niedokrwienną serca (u siedmiu pacjentów), przebyty zawał serca (u czterech), 
retinopatię cukrzycową (u trzech), chorobę nerek (u trzech), neuropatię 
cukrzycową (u dwóch), 

− u żadnego z pacjentów nie stwierdzono zespołu stopy cukrzycowej  
(nie dokonano amputacji kończyny), 

− w kartach choroby sześciu pacjentów odnotowano występowanie cukrzycy 
wśród najbliższych krewnych, 

− w trakcie hospitalizacji pacjenci byli konsultowani m.in. okulistycznie, 
dermatologicznie, ginekologicznie, neurologicznie, reumatologicznie, 
gastroenterologicznie, urologicznie, laryngologicznie i chirurgicznie, a po jej 
zakończeniu kierowani do poradni diabetologicznej, 

− sześciu pacjentów (20,0%) osiągnęło w trakcie hospitalizacji trzy z pięciu 
parametrów wyrównania metabolicznego15, 13 pacjentów (43,3%) – osiągnęło 
dwa takie parametry, ośmiu (26,7%) – jeden, a trzech (10,0%) – nie osiągnęło 
żadnego z nich, 

− zalecany poziom gospodarki lipidowej uzyskało pięciu pacjentów (16,7%), 
ciśnienia tętniczego – 24 (80,0%), wskaźnika BMI – czterech (13,3%), glukozy 
na czczo – 17 (56,7%), a hemoglobiny glikowanej – dwóch (6,7%).  

W przypadku siedmiu pacjentów, leczonych na II Oddziale, w trakcie ich 
hospitalizacji nie dokonano pomiaru trzech parametrów wyrównania 

                                                      
12 W tym 8 pacjentów leczonych na I Oddziale i 22 – na II Oddziale. 
13 W tym 20 mężczyzn i 10 kobiet. 
14 W tym u pięciu pacjentów – po jednym powikłaniu, a u siedmiu – po dwa. 
15 Określonych w Zaleceniach PTD, tj. parametry w zakresie: gospodarki lipidowej, ciśnienia tętniczego, wskaźnika BMI, 
glukozy na czczo i hemoglobiny glikowanej. 
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metabolicznego, tj. parametrów dotyczących gospodarki lipidowej (u czterech 
pacjentów), hemoglobiny glikowanej HBA1C (u dwóch pacjentów) oraz wskaźnika 
BMI (u jednego pacjenta, u którego pomiaru nie dokonano z przyczyn 
technicznych16). 

(dowód: akta kontroli str. 140-180) 

Dyrektor ds. Ekonomiczno-Finansowych, działający na podstawie pełnomocnictwa 
Dyrektora Szpitala z 6 czerwca 2017 r., wyjaśnił, że pomiaru parametrów gospodarki 
lipidowej nie wykonano ww. pacjentom w trakcie hospitalizacji, gdyż  
w przypadku: 

− dwóch pacjentów priorytetem było, w ocenie lekarza prowadzącego, obniżenie 
glikemii poprzez zastosowanie reżimu dietetycznego oraz insulinoterapii  
i lekoterapii cukrzycowej, a określenie poziomu lipidów na tym etapie nie 
miałoby wpływu na wdrożony proces leczenia cukrzycy, 

− jednego z pacjentów – lekarz prowadzący nie zlecił lipidogramu, ponieważ 
pacjent leczony był, ze względów neurologicznych, statyną17; badanie 
lipidogramu zlecone było wcześniej przez leczącego neurologa, a jego wynik 
okazany lekarzowi w trakcie hospitalizacji pacjenta na II Oddziale, 

− jednego z pacjentów – lekarz prowadzący nie zlecił lipidogramu, ponieważ 
pacjent leczony był w przeszłości z powodu udaru mózgu i badanie to 
wykonywane było wcześniej przez lekarzy neurologów (wynik badania był 
okazany lekarzowi w trakcie hospitalizacji pacjenta na II Oddziale). 

Wyjaśnił on również, że pomiaru hemoglobiny glikowanej nie wykonano u dwóch 
pacjentów z powodu: 
− bardzo wysokiego wyjściowego poziomu glikemii (ponad 600 mg%)  

i cukromoczu (ponad 7,8 g/dl) u pacjenta z nowo wykrytą cukrzycą typu 2,  
w związku z czym lekarz prowadzący, w oparciu o wiedzę medyczną, uznał,  
że ten parametr będzie bardzo wysoki i nie wpłynie na konieczność 
wprowadzenia terapii insuliną, 

− przyjęcia pacjenta do Szpitala z dużą anemią (poziom Hb 8,0 g/dl), w związku  
z czym przy takim poziomie hemoglobiny całkowitej i konieczności transfuzji krwi 
ocena poziomu hemoglobiny HBA1C byłaby niemiarodajna i medycznie 
niezasadna. 

(dowód: akta kontroli str. 27-31) 

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

2. Dostępność pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 do świadczeń 
specjalistycznych w celu hospitalizacji 

Według stanu na koniec poszczególnych kwartałów okresu 2015-2017  
(do 31 marca) oraz na 30 kwietnia 2017 r. na hospitalizację na I i II Oddziale 
oczekiwało ogółem 12 pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 (przypadki stabilne), 
ze średnim rzeczywistym czasem oczekiwania do 31 dni. Kolejki pacjentów 
wystąpiły na koniec każdego z poszczególnych kwartałów 2015 r. (od jednego do 
czterech pacjentów), a w kolejnych kwartałach i na 30 kwietnia 2017 r. – wyłącznie 
na koniec III i IV kwartału 2016 r. (po jednym pacjencie oczekującym).  

(dowód: akta kontroli str. 181-185) 

Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie działalność w badanym obszarze. 

                                                      
16 Pacjent leżący w łóżku, w ciężkim stanie (brak możliwości pomiaru ciężaru ciała i wzrostu). 
17 Atrox 10 mg/dobę stosuje się w celu zmniejszenia stężenia lipidów. 
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3. Wdrażanie metod leczenia cukrzycy typu 2 wykorzystujących leki 
najnowszej generacji 

Badanie ankietowe, przeprowadzone wśród 11 lekarzy I i II Oddziału, leczących 
pacjentów z  cukrzycą typu 2, w tym trzech diabetologów i ośmiu specjalistów 
chorób wewnętrznych, wykazało m.in., że: 
− sześciu lekarzy (w tym dwóch diabetologów) uważało, że w świetle aktualnej 

wiedzy medycznej na temat cukrzycy typu 2 stosowane leki i metody leczenia 
nie spełniają oczekiwania skutecznego leczenia tej choroby (tj. osiągnięcia 
„wyrównania metabolicznego”), nie przyczyniają się do ograniczenia 
powstawania powikłań i/lub ich skutków (m.in. ze względu na wysoką cenę tych 
leków), natomiast pięciu było przeciwnego zdania, 

− ośmiu lekarzy (w tym dwóch diabetologów) uważało, że stosowane metody 
leczenia ww. schorzenia nie uwzględniają metod najnowszej generacji  
m.in. z uwagi na wysoką cenę leków najnowszej generacji, brak ich refundacji, 
ograniczoną dostępność oraz ubogie społeczeństwo, 

− 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, preparaty  
m.in. bydureon, Victoza, Tresiba, Trulicity, 

− żadnemu z ankietowanych 11 lekarzy nie były znane przypadki, aby pacjenci 
sami kupowali leki niedostępne w Polsce i przyjmowali je pod kontrolą lekarza. 

Ankietowani lekarze zgłaszali również konieczność przynajmniej częściowej 
refundacji leków najnowszej generacji, bowiem miesięczna terapia, która kosztuje 
500 zł, jest dostępna dla niewielkiej grupy chorych. Ponadto, według jednego  
z ankietowanych diabetologów, leki kupione w Polsce, czy za granicą działają tak 
samo.  

(dowód: akta kontroli str. 186-196) 

Najwyższa Izba Kontroli odstąpiła od oceny w badanym obszarze. 

IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden  
dla kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK18 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. 

Olsztyn, dnia    14 czerwca 2017 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Olsztynie 

Kontroler Dyrektor 
Delegatury Najwyższej Izby Kontroli 

 
Andrzej Zyśk 

Krzysztof Śleszyński 
doradca ekonomiczny 

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

podpis podpis 
 

                                                      
18 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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