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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/057 – Przygotowanie i wdrażanie pakietu onkologicznego 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Monika Marciniec, gł. specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/93/2016 z dnia 8 września 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str.1-2) 

 

Jednostka 
kontrolowana 

Kliniczny Szpital Wojewódzki Nr 1 im. Fryderyka Chopina w Rzeszowie, 
ul. Szopena 2, 35-055 Rzeszów (w dalszej treści Szpital lub KSW) 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Witold Wiśniewski – Dyrektor Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. Fryderyka 
Chopina w Rzeszowie 

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli Szpital prawidłowo wdrożył i realizował 
świadczenia medyczne wchodzące w skład pakietu onkologicznego, mimo 
stwierdzonych w tym zakresie nieprawidłowości. 

Szpital terminowo udzielał świadczeń medycznych w ramach pakietu 
onkologicznego oraz prawidłowo rozliczał świadczenia medyczne z zakresu 
brachyterapii. 

Szpital zapewniał dostęp do realizacji świadczeń diagnostyki onkologicznej 
w zakresie badań laboratoryjnych, tomografii komputerowej, rezonansu 
magnetycznego, pozytonowej tomografii emisyjnej, medycyny nuklearnej oraz 
badań endoskopowych 

Dobrą praktyką w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej były działania polegające 
na monitorowaniu stanu wykonywania badań zlecanych świadczeniobiorcom oraz 
przypominanie o konieczności ich wykonania tym pacjentom, którzy zwlekali z ich 
realizacją. 

Szpital nie spełniał wymogów określonych w art. 20 ust.12-14 i 21 ust 1, 2 4 i 5 
ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych1 dotyczących obowiązku prowadzenia odrębnej listy 
oczekujących na udzielenie świadczeń realizowanych w zakresie pakietu 
onkologicznego. 

                                                      
1 Dz.U. z 2016 r., poz. 1793 ze zm. 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 



 

3 

Szpital nie dopełnił wymogów określonych w § 5a Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 22 listopada 2013 r.w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego2, dotyczących obowiązku opracowania i wdrożenia procedury leczenia 
bólu. 

Świadczenia medyczne z zakresu z zakresu brachyterapii realizowane były  
w Szpitalu wyłącznie przez jednego lekarza, a więc z naruszeniem zasad 
określonych w pkt 42 załącznika nr 3 do rozporządzenia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego oraz Obwieszczeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r.w sprawie ogłoszenia wzorcowych procedur 
radiologicznychz zakresu radioterapii onkologicznej3. 

W ocenie Najwyższej Izby Kontroli nierzetelne było przekazywanie danych do 
Narodowego Funduszu Zdrowia polegające w ramach lecznictwa szpitalnego na 
wykazywaniu lekarzy rezydentów w trakcie specjalizacji jako lekarzy specjalistów,  
a w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej czasu pracy lekarzy 
wykonujących świadczenia medycznei gdy, lekarze ci świadczeń tych faktycznie nie 
udzielali. 

Szpital nie posiadał umów serwisowych zapewniających kompleksową obsługę 
w razie awarii dla aparatury medycznej wykorzystywanej do świadczenia usług 
z radioterapii i brachyterapii, pomimo zaleceń w tym zakresie sformułowanych 
w raportach z audytów zewnętrznych przeprowadzonych w trybie w art. 33g ust. 14 
ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe4. 

Niezrealizowane zostały również zalecenia sformułowane w przedmiotowych 
raportach z audytów dotyczące poprawy kadrowej w pionie lekarskim Klinicznego 
Zakładu Radioterapii. Od 1 kwietnia 2016 r. sytuacja uległa pogorszeniu, gdyż z 
jednym lekarzem nie przdłużono umowy o świadczenie usług medycznych z zakresu 
radioterapii i brachyterapii. 

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego. 

Szpital był podmiotem leczniczym niebędącym przedsiębiorcą w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej5. Podmiotem 
tworzącym Szpital było Województwo Podkarpackie, a nadzór nad jego 
działalnością sprawował Zarząd Województwa Podkarpackiego. 

(dowód: akta kontroli str. 3-14) 
 

Szpitalem zarządzał i kierował Dyrektor Szpitala. Do zadań Dyrektora Szpitala 
należało w szczególności: 
1) organizowanie pracy Szpitala w sposób zapewniający należyte wykonanie 

działalności leczniczej oraz innych zadań statutowych, w warunkach 

                                                      
2 Dz.U.z 2016 r. poz.694 ze zm. 
3 DZ.Urz. Ministra Zdrowia poz. 81 
4 Dz.U.z 2014 r., poz.1512 ze zm. 
5 Dz.U. z 2016, poz.1638 t.j.. 
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zgodnych z obowiązującymi przepisami i zasadami, w zakresie ustalonym 
zawartymi umowami; 

2) należyte gospodarowanie mieniem Szpitala oraz mieniem Województwa 
Podkarpackiego przekazanym Szpitalowi w użytkowanie; 

3) wydawanie zarządzeń, regulaminów i innych aktów prawa wewnętrznego 
Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 4-14) 
 

W latach 2015 – 2016 Szpital obowiązywały 2 umowy zawarte z Narodowym 
Funduszem Zdrowia w zakresie ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 
tj. 02/01/AOS/2015 (umowa z pakietem onkologicznym) i 02/01/AOS/2016 (umowa 
z pakietem onkologicznym). 
W zakresie lecznictwa szpitalnego również obowiązywały 2 umowy 
tj. 03/01/SZP/2015 (umowa z pakietem onkologicznym) i 03/01/SZP/2016 (umowa z 
pakietem onkologicznym). 

(dowód: akta kontroli str. 1224) 
 

Wartość umów zawartych z NFZ (z uwzględnieniem aneksów) zawartych na 2014 r. 
objętych limitami wynosiła 102 949 782,81 zł, natomiast wartość wykonanych 
i rozliczonych z NFZ objętych limitami umów w roku 2014 wynosiła 102 652 922 zł. 
Wartość umów zawartych z NFZ (z uwzględnieniem aneksów) zawartych na 2015 r. 
objętych limitami wynosiła 111 135 731 zł, natomiast wartość wykonanych 
i rozliczonych z NFZ objętych limitami umów w roku 2015 wynosiła 
110 962 379 zł. 
Wartość umów zawartych z NFZ (z uwzględnieniem aneksów) zawartych na 2016 r. 
objętych limitami wynosiła 100 442 745 zł, natomiast wartość wykonanych 
i rozliczonych z NFZ objętych limitami umów w roku 2016 (do dnia 31 sierpnia) 
wynosiła 65 636 325 zł. 

(dowód akta kontroli str.281) 
 

1. Ocena ambulatoryjnej opieki specjalistycznej 

1.1 Spełnianie przez świadczeniodawcę w Ambulatoryjnej Opiece 
Specjalistycznej wymogów realizacji pakietu onkologicznego. 

1.1.1 i 1.1.2. Badaniu poddano Przyszpitalną Poradnię Otorynolaryngologiczną 
oraz Wojewódzką Przychodnię Onkologiczną. 

 

Przyszpitalna Poradnia Otorynolaryngologiczna 
W toku oględzin ustalono, że sprzęt i aparatura medyczna wykazane w Portalu 
Potencjału faktycznie znajdują się w Przyszpitalnej Poradni Otorynolaryngologicznej. 
Sprzęt posiadał wymagane atesty. 
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Sprzęt i aparatura medyczna spełniała wymogi określone w pkt 52 załącznika nr 1 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej6 

(dowód akta kontroli str. 435) 
 

Świadczenia zdrowotne w zakresie porad i konsultacji otorynolaryngologicznych 
w Szpitalu wykonywał NZOZ Laryngolog na podstawie umów z dnia 1 lutego 2012 r. 
oraz z dnia 29 grudnia 2015 r. 
Do umów tych nie sporządzono załączników będących integralną częścią umowy, 
w których wskazani zostaliby lekarze i czas ich pracy w Przyszpitalnej Poradni 
Otorynolaryngologicznej.  

(dowód akta kontroli str. 142-146, 1206-1209) 
 

Z przedłożonego do kontroli harmonogramu pracy Przyszpitalnej Poradni 
Otolaryngologicznej wynika, że od marca 2015 r. ujęta w nim była Pani dr K. U.–S., 
podczas gdy umowę o pracę ze Szpitalem zawarła w grudniu 2015 r., a usługi 
medyczne w ramach NZOZ Laryngolog świadczyła od stycznia 2016 r. 
Ponadto z załącznika Nr 2 złożonego przez NZOZ Laryngolog w konkursie ofert na 
świadczenia zdrowotne z zakresu otorynolaryngologii wynika, że Pani dr K. U.-S., 
w ramach umowy realizowanej przez NZOZ Laryngolog świadczyć będzie jedynie 
dyżury, nie została wskazana jako lekarz przyjmujący w Przyszpitalnej Poradni 
Otorynolaryngologii. 
 
Było to działanie niezgodne z § 6 ust. 1 i 2 załącznika do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej7. Świadczenia winny być udzielane osobiście przez 
osoby wykonujące zawody medyczne, zgodnie z harmonogramem stanowiącym 
załącznik do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, a zmiany 
w harmonogramie dotyczące osób (personelu medycznego), wymagają zgłoszenia 
dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu najpóźniej w dniu poprzedzającym ich 
powstanie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia. 

(dowód akta kontroli str.151) 
 

P.o. Kierownika Działu Planowania Organizacji i Nadzoru wyjaśniła, że konkurs ofert 
na udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu otorynolaryngologii 
został rozstrzygnięty w dniu 8 grudnia 2015 r. 
W ofercie Pani lek. med. K. U.–S. została zgłoszona jako lekarz udzielający 
świadczeń medycznych tylko w zakresie dyżurów medycznych w Klinice Otoryno-
laryngologii w ramach umowy Szpitala z NZOZ Laryngolog. 
W harmonogramie pracy lekarzy w Poradni Otorynolaryngologicznej Pani dr K. U.-S. 
została zgłoszona jako osoba zastępująca dr. G. w czasie jego absencji chorobowej 
– dotyczyło to tylko roku 2016. 

                                                      
6 DZ.U z 2016, poz. 357 
7 Dz. U. z 2016 r., poz. 1146. Do 1 stycznia 2016 r. zgodnie z § 6 ust. 2 załącznika do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 6 maja 2008 r. (Dz. U. Nr 81 poz. 484). 
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W piśmie nr KSW- Va-433/118/2016 z dnia 02.11. 2016 r. nie zostało to 
doprecyzowane. 

(dowód akta kontroli str. 160) 
 
Wojewódzka Przychodnia Onkologiczna 
W toku oględzin ustalono, że sprzęt i aparatura medyczna wykazane w Portalu 
Potencjału faktycznie znajdują się w Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej. 
Sprzęt posiadał wymagane atesty. 
Sprzęt i aparatura medyczna spełniały wymogi określone w pkt 25 załącznika nr 1 
do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej. 

(dowód akta kontroli str. 438) 
 

W danych wykazanych w Portalu Potencjału oraz grafiku pracy lekarzy 
Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej podano Pana dr n.med. J.G., lek. med. 
Panią A.O., i Panią J.K. jako lekarzy przyjmujących pacjentów podczas gdy 
faktycznie nie świadczyli usług medycznych w tej jednostce. 
Dane w Portalu Potencjału nie zostały zaktualizowane pomimo iż lek. med. Panie 
A.O. i J.K. przebywały na długotrwałych zwolnieniach lekarskich tj. odpowiednio od 
7 sierpnia 2015 r. i od 6 maja 2014 r. 
 
Odnośnie dr n. med. Pana J.G. Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że do dnia dzisiejszego 
do Działu Planowania Organizacji i Nadzoru nie wpłynęło pismo z Wojewódzkiej 
Przychodni Onkologicznej o wykreślenie z Portalu Potencjału dr J.G. 

(dowód akta kontroli str. 104) 
 

Dodatkowo Dyrektor Szpitala wskazał, że nie ma dokumentów umożliwiających 
ustalenie jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za sporządzanie pism 
kierowanych do Działu Planowania Organizacji i Nadzoru. Osobami odpowiedział-
nymi za kierowanie ww. pism są Kierownicy Komórek Organizacyjnych Szpitala. 

(dowód akta kontroli str. 104) 
 

W Portalu Potencjału wykazywano ponadto lekarzy rezydentów w trakcie 
specjalizacji jako lekarzy specjalistów. Dotyczyło to lek. med. Pani A.O., Pana P.K., 
Pana L.B., Pani J.K., Pani A.O. 

(dowód akta kontroli str. 81-97) 
 
Dyrektor Szpitala w ramach wyjaśnień na temat przyczyn wskazywania w Portalu 
Potencjału lekarzy w trakcie specjalizacji jako lekarzy specjalistów, przedstawił 
jedynie tryb wprowadzania danych do Portalu Potencjału. 

(dowód akta kontroli str. 110a) 
 

P.o. Kierownika Działu Planowania, Organizacji i Nadzoru podała natomiast, że 
okres kontroli nie obejmuje okresu mojego zatrudnienia, w związku z powyższym nie 
mogę udzielić wyjaśnień. 

(dowód akta kontroli str. 1234) 
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NIK zwraca uwagę, że było to działanie niezgodne z § 6 ust. 1 i 2 załącznika do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów, zgodnie 
z którym zmiany w harmonogramie dotyczące osób (personelu medycznego), 
wymagają zgłoszenia dyrektorowi oddziału wojewódzkiego Funduszu najpóźniej 
w dniu poprzedzającym ich powstanie albo, w przypadkach losowych, niezwłocznie po 
zaistnieniu zdarzenia.  
 
1.1.3. W Szpitalu obowiązywała wprowadzona dnia 29 grudnia 2014 r. Procedura 
postępowania i organizacji udzielania świadczeń realizowanych na rzecz pacjentów 
leczonych na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego DILO  
(w dalszej treści procedura w sprawie postępowania). 

(dowód akta kontroli str. 54-58) 
 

1.1.4. Szpital zapewniał dostęp do realizacji świadczeń diagnostyki onkologicznej 
w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, tomografii komputerowej, rezonansu 
magnetycznego, pozytonowej tomografii emisyjnej, medycyny nuklearnej oraz 
badań endoskopowych. 

(dowód: akta kontroli str. 204-230) 
 

1.2 Realizacja pakietu onkologicznego w AOS 

1.2.1.  W latach 2015-2016 (do dnia 31 sierpnia) przez lekarzy specjalistów 
udzielających świadczeń w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej wydano 
617 karty DiLO. 
Do Szpitala zgłosiło się 158 pacjentów z kartą DILO wystawioną przez lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej. W 103 przypadkach nastąpiło potwierdzenie 
podejrzenia nowotworu. 

(dowód: akta kontroli str. 592-595a) 
 

1.2.2. W Szpitalu nie założono i nieprowadzono listy osób oczekujących na 
udzielenie świadczeń onkologicznych. 

(dowód: akta kontroli str.619-624) 
 

Dyrektor Szpitala stwierdził, że świadczenia onkologiczne (na podstawie karty DiLO) 
są realizowane na bieżąco. 

(dowód: akta kontroli str. 433) 
Zastępca Dyrektora do Spraw Klinicznych i Lecznictwa wyjaśniła, że w Szpitalu nie 
prowadzono odrębnej listy oczekujących na świadczenie onkologiczne, gdyż nie 
było takiej konieczności, czas oczekiwania na świadczenia onkologiczne był zerowy, 
pacjenci byli przyjmowani na bieżąco. 

(dowód: akta kontroli str. 658) 
W Szpitalu nie było dokumentów pozwalających na ustalenie jakie kryteria 
medyczne decydowały o kolejności udzielania świadczeń medycznych pacjentom. 
Zastępca Dyrektora ds. Administracyjno Ekonomicznych poinformował, że 
o kolejności umieszczania pacjentów na liście oczekujących decyduje każdorazowo 
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lekarz biorąc pod uwagę rozpoznanie ze skierowania oraz po badaniu stanu 
pacjenta. 

(dowód: akta kontroli str. 625) 
 

Zgodnie z art. 20 ust.12 ustawy o świadczeniach dla świadczeniobiorców objętych 
diagnostyką mającą na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego, zwanej dalej 
„diagnostyką onkologiczną”, lub leczeniem mającym na celu wyleczenie tego 
nowotworu, zwanym dalej „leczeniem onkologicznym”, świadczeniodawca prowadzi 
odrębną listę oczekujących na udzielenie świadczenia. 
 
Ponadto świadczeniodawca umieszcza świadczeniobiorcę, z wyjątkiem 
świadczeniobiorcy znajdującego się w stanie nagłym na liście określonej w art. 20 
ust.12, na podstawie karty diagnostyki i leczenia onkologicznego oraz 
następujących kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej: 
1) stanu zdrowia świadczeniobiorcy; 
2) rokowania co do dalszego przebiegu nowotworu; 
3) chorób współistniejących mających wpływ na nowotwór, z powodu którego ma 

być udzielone świadczenie; 
4) zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia niepełnosprawności (art.12 

ust.14 ustawy o świadczeniach). 
 
1.2.3. W Szpitalu informacje przekazywane do NFZ o pierwszym wolnym terminie 
świadczenia przekazywane były online minimum raz w tygodniu. 

(dowód: akta kontroli str. 592-595a) 
 
1.2.4. Od 2011 r. w Szpitalu funkcjonował Zespół do spraw oceny przyjęć oraz listy 
wszystkich pacjentów oczekujących na przyjęcia do szpitala. 
 

Do zadań Zespołu należało przeprowadzanie oceny list oczekujących na 
świadczenia pod względem: 
- prawidłowości prowadzenia dokumentacji; 
- czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia; 
- zasadności i przyczyn zmian terminów udzielania świadczeń. 
 
 
Zgodnie z §3 zarządzenia Dyrektora Szpitala Zespół powinien co najmniej raz  
w miesiącu oceniać listy oczekujących na udzielenie świadczenia, a raport z oceny 
przedstawiać Dyrektorowi Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 304-305) 
 

Ustalono, że Zespół do spraw oceny przyjęć zajmował się wyłącznie 
rozpatrywaniem podań o przyspieszenie zabiegu operacji zaćmy. 

(dowód: akta kontroli str. 306) 
 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że Zespół ds. oceny przyjęć oraz listy oczekujących na 
przyjęcie do Szpitala realizował swoje zadania głównie przez rozpatrywanie podań  
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o przyspieszenie terminu operacji zaćmy, ponieważ tylko do Kliniki Okulistyki 
wpływała duża ilość wniosków o przyspieszenie terminów zaćmy. 

(dowód: akta kontroli str 433) 
 

Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa wyjaśniła natomiast, że praca tego 
zespołu nie dotyczyła pakietu onkologicznego, ponieważ jak wskazaliśmy w piśmie 
z dnia 08.11.2016 oraz w piśmie z dnia 04.12.2016 nie było konieczności tworzenia 
listy oczekujących na świadczenia onkologiczne, chorzy ci są przyjmowani na 
bieżąco. 

(dowód: akta kontroli str.1205) 
 

Zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, listy oczekujących na udzielenie 
świadczenia podlegają okresowej, co najmniej raz w miesiącu ocenie zespołu oceny 
przyjęć powołanego przez świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej. 
 

1.3 Dostęp do świadczeń w AOS 

1.3.1. W roku 2014 liczba pacjentów z rozpoznaniem C00-C97 z wyłączeniem C44, 
D00-D-09 z wyłączeniem D04, którzy uzyskali świadczenia wyniosła 9605, 
natomiast łączna liczba badań diagnostycznych wyniosła 15 358. 
W roku 2015 liczba pacjentów z rozpoznaniem C00-C97 z wyłączeniem C44 oraz 
D00-D-09 z wyłączeniem D04, którzy w ramach ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej realizowanej w ramach pakietu onkologicznego wyniosła 419, 
a łączna liczba badań diagnostycznych wyniosła 1379. 
W ramach umów objętych limitami liczba pacjentów wyniosła 1789, a łączna liczba 
badań diagnostycznych wynosiła 3277. 
W roku 2016 (do dnia 31 sierpnia) liczba pacjentów z rozpoznaniem C00 - C97 
z wyłączeniem C44 oraz D00 - D09 z wyłączeniem D04, którzy w ramach 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej realizowanej w ramach pakietu 
onkologicznego wyniosła 239, a łączna liczba badań diagnostycznych wyniosła 963. 
W ramach umów objętych limitami liczba pacjentów wyniosła 1313, a łączna liczba 
badań diagnostycznych wynosiła 2443. 

(dowód: akta kontroli str. 591) 
 

1.3.2. Z danych pozyskanych z Działu Planowania, Organizacji i Nadzoru 
wynika, że: 
- w Przyszpitalnej Konsultacyjnej Poradni Hematologicznej rzeczywisty czas 

oczekiwania na udzielenie świadczenia dla przypadków stabilnych w roku 2015 
wynosił od 125 do 189 dni. 
W roku 2016 w Przyszpitalnej Konsultacyjnej Poradni Hematologicznej 
rzeczywisty czas oczekiwania na udzielenie świadczenia dla przypadków 
stabilnych wynosił od 67 do 116 dni; 
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- w Przyszpitalnej Poradni Onkologicznej rzeczywisty czas oczekiwania na 
udzielenie świadczenia dla przypadków stabilnych w roku 2015 wynosił od 8 do 
11 dni. 
W roku 2016 w Przyszpitalnej Poradni Onkologicznej rzeczywisty czas 
oczekiwania na udzielenie świadczenia dla przypadków stabilnych wynosił od 9 
do 10 dni; 
W latach 2015 -2016 czas oczekiwania na diagnostykę wstępną wynosił do 10 
dni. 
 

- w Przyszpitalnej Poradni Urologicznej rzeczywisty czas oczekiwania na 
udzielenie świadczenia dla przypadków stabilnych w roku 2015 wynosił od 44 do 
65 dni. 
W roku 2016 w Przyszpitalnej Poradni Urologicznej rzeczywisty czas 
oczekiwania na udzielenie świadczenia dla przypadków stabilnych wynosił od 35 
do 51 dni; 

 

- odnośnie świadczeń tomografii komputerowej rzeczywisty czas oczekiwania na 
udzielenie świadczenia dla przypadków stabilnych w roku 2015 wynosił od 10 do 
26 dni, a przypadków pilnych od 6 do 17 dni 
W roku 2016 rzeczywisty czas oczekiwania na udzielenie świadczenia tomografii 
komputerowej dla przypadków stabilnych wynosił od 16 do 17 dni, a przypadków 
pilnych od 10 do 12 dni. 

 
W odniesieniu do Przyszpitalnej Konsultacyjnej Poradni Hematologicznej, 
Przyszpitalnej Poradni Urologicznej oraz świadczeń tomografii komputerowej brak 
jest danych dotyczących pacjentów uzyskujących świadczenia w ramach pakietu 
onkologicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 471) 
 

1.3.3. Badaniu poddano 30 losowo wybranych kart DiLO pacjentów, którym karty 
zostały wystawione przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej diagnozowanych 
i leczonych w Szpitalu. Ustalono, że w zbadanych przypadkach świadczenia 
udzielane były w terminach określonych zarządzeniem Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia8. 

(dowód: akta kontroli str. 1218-1220) 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
 
1. W Szpitalu dla żadnej z jednostek organizacyjnych nie prowadzono odrębnej listy 
oczekujących na udzielenie świadczenia świadczeniobiorców objętych diagnostyką 
mającą na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego, lub leczeniem mającym na celu 
wyleczenie tego nowotworu, co stanowiło naruszenie art. 20 ust.12 ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

                                                      
8 Zarządzenie Prezesa NFZ Nr 79/2014/DSOZ 

Ustalone 
nieprawidłowości 



 

11 

Osobą odpowiedzialną za tę nieprawidłowość był Dyrektor Szpitala. 
 
2. Zespół do spraw oceny przyjęć oraz list oczekujących na przyjęcie do szpitala 
nie dokonywał ocen dotyczących świadczeń onkologicznych (zajmował się jedynie 
rozpatrywaniem podań o przyspieszenie zabiegu operacji zaćmy), pomimo iż 
zgodnie z art. 21 ust. 4 ustawy o świadczeniach do jego zadań należało 
przeprowadzanie oceny list oczekujących na świadczenia pod względem 
prawidłowości prowadzenia dokumentacji; czasu oczekiwania na udzielenie 
świadczenia; zasadności i przyczyn zmian terminów udzielania świadczeń. 
Osobami odpowiedzialnymi za tę nieprawidłowość byli Dyrektor Szpitala oraz 
Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa – Pani Anna Hartman Ksycińska. 
 
3.  W danych dotyczących Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej wykazywanych 
w Portalu Potencjału wskazano jako lekarzy udzielających świadczeń osoby, które 
tych zadań nie realizowały oraz lekarzy w trakcie specjalizacji - jako lekarzy 
specjalistów. 
Osobami odpowiedzialnymi za tę nieprawidłowość byli Kierownik Działu Planowania, 
Organizacji i Nadzoru Pani Józefa Kość oraz Zastępca Kierownika Działu 
Planowania, Organizacji i Nadzoru Pani Agata Rojek. 

 
4. Wskazanie w obowiązującym od marca 2015 r. harmonogramie pracy 
Przyszpitalnej Poradni Otolaryngologicznej lekarza Pani K. U.-S., która w Szpitalu 
świadczenia świadczenia medyczne wykonywała dopiero od stycznia 2016. 
Ponadto Pani K. U.-S. w ramach umowy realizowanej przez NZOZ Laryngolog 
świadczyć miała jedynie jedynie dyżury w Klinice Otorynolaryngologii, nie została 
natomiast wskazana jako lekarz przyjmujący w Przyszpitalnej Poradni 
Otorynolaryngologii. 
Osobami odpowiedzialnymi za tę nieprawidłowość byli Dyrektor Szpitala i Zastępca 
Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa Pani Anna Hartman Ksycińska. 
 

 
Szpital terminowo realizował świadczenia medyczne realizowane w zakresie pakietu 
onkologicznego oraz zapewnieniał dostęp do realizacji świadczeń diagnostyki 
onkologicznej w zakresie diagnostyki laboratoryjnej, tomografii komputerowej, 
rezonansu magnetycznego, pozytonowej tomografii emisyjnej, medycyny nuklearnej 
oraz badań endoskopowych. 
Szpital nierzetelnie raportował dane do Narodowego Funduszu Zdrowia oraz dla 
żadnej jednostki organizacyjnej udzielającej świadczeń ASO w ramach pakietu 
onkologicznego nie utworzył odrębnej listy oczekujących na udzielenie takich 
świadczeń. 
Najwyższa Izba Kontroli wskazuje dobrą praktykę stosowaną w Wojewódzkiej 
Przychodni Onkologicznej polegającą na tym, że Zastępca Kierownika tej jednostki 
organizacyjnej monitorował stan wykonywania badań zlecanych świadczenio-
biorcom, a następnie pacjentom zwlekającym z realizacją badań przypominał 
o konieczności ich wykonania. 

(dowód: akta kontroli str. 308-421) 

Ocena cząstkowa 
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2. Ocena leczenia szpitalnego 

2.1. Spełnianie przez świadczeniodawcę wymogów realizacji pakietu 
onkologicznego. 

2.1.1. Badaniu poddano Kliniczny Oddział Otorynolaryngologii oraz Klinikę 
Radioterapii. 
W badanych oddziałach personel medyczny pod względem ilości i kwalifikacji 
spełniał wymogi określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego. 
 
Kliniczny Oddział Otorynolaryngologii 
Ustalono, że w Portalu Potencjału 9 lekarzy medycyny Pan R.W., Pani K.A., 
Pan K.S., Pan W.D., Pan K.G, Pani K. U.- S., Pan S. Ł., Pani M.T., Pani A.K. 
wykazano jako personel Kliniki Otorylaryngologii. Lekarze wykazani w Portalu 
Potencjału faktycznie świadczyli usługi medyczne w Klinicznym Oddziale 
Otorynolaryngologii.  

(dowód akta kontroli str.111-133) 
 

Dyrektor Szpitala podał, że lekarze medycyny Pan R.W., Pani K.A., 
Pan K.S.,Pan W.D., Pan K.G, Pani K. U.- S., Pan S. Ł., Pani M.T.,Pani A.K. udzielali 
świadczeń medycznych w ramach Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 
Laryngolog. 

(dowód: akta kontroli str. 134) 
 

W okresie objętym kontrolą Szpital miał podpisane z NZOZ Laryngolog dwie umowy 
o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne w zakresie otorynolaryngologii  
z dnia 1 grudnia 2010 r. oraz 29 grudnia 2015 r. 
W umowach tych nie wskazano imiennie lekarzy, którzy mieli świadczyć w Szpitalu 
usługi medyczne z zakresu otorynolaryngologii. 

(dowód: akta kontroli str. 137-146) 
 

 
P.o. Kierownik Działu Planowania, Organizacji i Nadzoru wyjaśniła, że dokumenty 
potwierdzające kwalifikacje personelu, który będzie świadczył usługi medyczne 
objęte umową nie zostały dołączone do umowy, tylko zostały złożone w ofercie 
przez NZOZ Laryngolog. 

(dowód: akta kontroli str.149)  
 

Z załącznika Nr 2 złożonego przez NZOZ Laryngolog w konkursie ofert na 
świadczenia zdrowotne z zakresu otorynolaryngologii wynika, że Pani Dr K. U.-S., 
Pani dr A.O. i Pani M.T w ramach umowy realizowanej przez NZOZ Laryngolog 
świadczyć będą jedynie dyżury. 
Dyrektor Szpitala oświadczył natomiast, że Pani dr K.U.-S. wykonuje usługi 
medyczne na bloku operacyjnym. 

(dowód: akta kontroli str. 151 i str.148)  
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W toku oględzin ustalono, że sprzęt i aparatura medyczna wykazane w Portalu 
Potencjału faktycznie znajdowały się w Klinicznym Oddziale Otorylaryngologii. 
Sprzęt posiadał wymagane atesty. Sprzęt i aparatura medyczna spełniała wymogi 
określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 434) 
 

W okresie objętym kontrolą sprzęt i aparatura medyczna Kliniki Otorynolaryngologii 
wykazane w Portalu Potencjału nie miały awarii, które miałyby wpływ na realizację 
usług medycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 510) 
 

Klinika Radioterapii 
W toku oględzin ustalono, że sprzęt i aparatura medyczna wykazane w Portalu 
Potencjału faktycznie znajdowały się w Klinice Radioterapii. Sprzęt posiadał 
wymagane atesty. Sprzęt i aparatura medyczna spełniała wymogi określone 
w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa 
szpitalnego. 

(dowód: akta kontroli str. 436-437) 
 

W okresie objętym kontrolą odnotowano następujące większe awarie sprzętu 
i aparatury medycznej: 
1) w dniach 01-05 lutego 2016 r. (Kliniczny Zakład Brachyterapii); 
2) w dniu 29.07.2016 r. (Kliniczny Zakład Brachyterapii); 
3) w miesiącu lutym 2016 r. równoczesna awaria trzech przyspieszaczy liniowych 

Clinac, awaria ta skutkowała wyłączeniem z procesu napromieniowaniem 
aparatów przez okres 29 godzin (Kliniczny Zakład Radioterapii). 

(dowód: akta kontroli str. 506-509) 
 
W okresie poddanym kontroli Szpital miał zawartą w dniu 17 lutego 2015 r. umowę 
nr 6/2015, której przedmiotem był obowiązek wykonywania usług obsługi 
serwisowej; przeglądów okresowych zalecanych przez producenta  
z wymianą używalnych podzespołów posiadanej aparatury do radioterapii produkcji 
VARIAN Medical Systems. 
Umowa obowiązywała do dnia 16 lutego 2016 r. i nie była pełną umową serwisową 
sprzętu. 

(dowód: akta kontroli str. 535-551) 
 

W okresie poddanym kontroli Szpital miał zawartą w dniu 24 lutego 2015 r. umowę 
nr 11/2015, której przedmiotem była dostawa nowych źródeł promieniotwórczych 
Ir-192, ich wymianę oraz odbiór i utylizację zużytych źródeł promieniotwórczych- do 
aparatu Gammamed plus, produkcji Varian Medical Systems nr seryjny 803. 
Umowa została zawarta na okres od dnia 24 lutego 2015 r. do dnia 23 lutego 2018 r. 
Umowa ta nie była pełną umową serwisową sprzętu. 

(dowód: akta kontroli str. 552-566) 
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Kierownik Działu Aparatury Medycznej wyjaśnił, że umowy nr 6/2015 z dnia 17 
lutego 2015 r. oraz z11/2015 z dnia 24 lutego 2015 r. obejmowaly obsługę 
prewencyjną. Nie obejmowały usług serwisowych i dostaw w przypadku wystąpienia 
awarii. 

(dowód: akta kontroli str. 596) 
 

Aktualna wartość przyspieszaczy liniowych, które uległy równoczesnej awarii, 
i co do których Szpital nie posiadał umów serwisowych wynosiła 28 778 692,41 zł. 

(dowód akta kontroli str. 512-534) 
 

W okresie objętym kontrolą w Szpitalu przeprowadzone zostały dwa audyty 
zewnętrzne w trybie określonym w art.33g ust. 14 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. 
– Prawo atomowe. 
 
Raporty z audytu zewnętrznego przeprowadzonego w Zakładzie Radioterapii 
Podkarpackiego Centrum Onkologii Wojewódzkiego Szpitala Klinicznego nr 1  
w Rzeszowie zostały przekazane do Dyrektora Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str.1190-1203) 
 

Do kontroli przedłożono raporty z dnia 17 sierpnia 2015 r. oraz z dnia 4 lipca 2016 r. 
sporządzone z audytów zewnętrznych. 
 
W raporcie z dnia 17 sierpnia 2015 r. stwierdzono, że obecnie użytkowany system 
Aria 08 nie posiada wsparcia technicznego, co w przypadku zaistnienia awarii grozi 
brakiem możliwości planowania leczenia w zakresie procedur konformalnych. 
 
Ponadto w przedmiotowym raporcie między innymi sformułowano następujące 
zalecenia: 
- zawarcie w trybie pilnym pełnej nowej umowy serwisowej aparatów 

megawoltowych w zakresie awarii z autoryzowanym przedstawicielem 
producenta, zawarcie umowy należy potraktować jako czynność priorytetową; 

- zakup up-grade’u lub nowego systemu Aria celem zapewnienia bieżącego 
wsparcia technicznego procesu planowania leczenia. Ta sprawa również 
powinna zostać potraktowana priorytetowo. 

(dowód: akta kontroli str. 575-580) 
 
 

Zalecenia sformułowane w raporcie z audytu nie zostały przez Szpital zrealizowane, 
pomimo iż były przedmiotem analizy Dyrekcji Szpitala. 

(dowód: akta kontroli str. 588) 
 
 

Kierownik Działu Aparatury Medycznej wyjaśnił, że w styczniu 2016 r. awarii uległ 
System Zarządzania Radioterapią Aria, a bezpośrednią przyczyną awarii była 
przerwa w zasilaniu energią elektryczną, pośrednio przyczynił się do tego stan 
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techniczny urządzeń systemu Aria - zużycie spowodowane kilkuletnią ciągłą 
eksploatacją. 

(dowód: akta kontroli str. 597) 
 
W raporcie z dnia 4 lipca 2016 r. sformułowane zostały między innymi następujące 
zalecenia: 
- zawarcie w trybie pilnym nowej pełnej umowy serwisowej aparatów 

megawoltowych, uwzględniającej zakres awarii, z autoryzowanym 
przedstawicielem producenta, co nie zostało do tej pory zrealizowane. 
Zawarcie umowy należy potraktować jako czynność priorytetową; 

- pilny zakup up-grade’u lub nowego systemu Aria celem zapewnienia 
bieżącego wsparcia technicznego procesu planowania leczenia. Ta sprawa 
również powinna zostać potraktowana priorytetowo. 

(dowód: akta kontroli str.581-586) 
 

Do dnia rozpoczęcia kontroli zalecenia sformułowane w raporcie z audytu z dnia 4 
lipca 2016 r. nie zostały przez Szpital zrealizowane. 
 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że w Klinicznym Zakładzie Radioterapii zostaną 
wymienione: posiadany system zarządzania radioterapią Aria (wymiana sprzętu 
oraz instalacja oprogramowania w najnowszej wersji) oraz akcelerator liniowy Clinac 
2300 CD nr 396. Nowy system zarządzania i nowy akcelerator będą objęte 24 
miesięczną gwarancją z pełną obsługą serwisową. 
Po zakończeniu wymienionych inwestycji chcemy wrócić do negocjacji 
z autoryzowanym serwisem producenta, firmą Varian Medical Systems w sprawie 
ustalenia warunków obsługi serwisowej pozostałych urządzeń radioterapeutycznych, 
w szczególności pozostałych aparatów megawoltowych. 

(dowód: akta kontroli str. 598-604) 
 

Do kontroli przedłożono dokumenty dotyczące unieważnionych postępowań 
o zamówienie publiczne na usługi wykonywania obsługi serwisowej aparatury 
medycznej oraz dostawy i wymiany części do akceleratora. Postępowania te nie 
dotyczyły pełnej obsługi serwisowej sprzętu. 

(dowód: akta kontroli str.567-573) 
 

Kierownik Działu Aparatury Medycznej podał, że unieważnione postępowania 
dotyczyły obsługi prewencyjnej – przeglądy okresowe zalecane przez producenta 
firmę Varian Medical Systems. Nie obejmowały pełnej obsługi serwisowej – 
usuwania awarii. 

(dowód: akta kontroli str. 1229) 
 

Raport z audytu z dnia 17 sierpnia 2015 r. został przedstawiony do kontroli w formie 
wydruku komputerowego. W wyjaśnieniach Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych i 
Lecznictwa poinformowała, że oryginał dokumentu zaginął, natomiast w dniu 
02.12.2016 r. przedstawimy do porównania skan oryginału dokumentu. 

(dowód: akta kontroli str. 588-590) 
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Ustalono, że raport z audytu z dnia 17 sierpnia 2015 r. został doręczony Dyrektorowi 
Szpitala w dniu 2 września 2015 r. i nie został przez Dyrektora Szpitala na nikogo 
zadekretowany. 

(dowód: akta kontroli str. 1190-1204) 
 
Ustalono, że w Portalu Potencjału lekarzy medycyny Panią A. O. i Pana J. G. 
wykazano jako specjalistów radioterapii onkologicznej pomimo iż byli oni dopiero  
w trakcie specjalizacji i pracowali na podstawie umów o pracę na stanowisku 
młodszego asystenta rezydenta. 
 

Ponadto w Portalu Potencjału Szpital wykazywał Panią dr M. Ł.– M. starszego 
asystenta w Klinice Ginekologii Onkologicznej jako pracownika Kliniki Radioterapii. 

(dowód akta kontroli str. 162-187) 
 

Pani dr M. Ł.-M. jako pracownik Kliniki Radioterapii została również wskazana 
w załączniku nr 2 Harmonogram zasoby do umowy 03/01/SZP/2016. 

(dowód akta kontroli str. 1231) 
 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że Pani dr M. Ł.-M. została przypisana w Portalu 
Potencjału do Kliniki Radioterapii ze względów rozliczeniowych. 
Dyrektor Szpitala nie podał powodów wykazania w Portalu Potencjału lekarzy  
w trakcie specjalizacji Pani A.O. i Pana J.G. jako lekarzy specjalistów radioterapii 
onkologicznej. 

(dowód akta kontroli str. 192-196) 
 

P.o. Kierownika Działu Planowania, Organizacji i Nadzoru podała natomiast, że 
świadczenia medyczne wykonywane w Klinice Ginekologii Onkologicznej w ramach 
pakietu onkologicznego rozliczane są z dwóch umów zawartych z NFZ (leczenie 
szpitalne – nr umowy 0901004403201601 oraz radioterapia nr umowy 
0901004403201604) jako produkt kontraktowy z zakresu ginekologii onkologicznej i 
radioterapii bądź brachyterapii. W związku z powyższym Pani dr M. Ł.-M.została 
przypisana w Portalu Potencjału do Kliniki Radioterapii, aby Szpital miał możliwość 
rozliczenia świadczeń realizowanych w Klinice Ginekologii Onkologicznej. 

(dowód: akta kontroli str.1236)  
 

Pani dr M. Ł - M wyjaśniła, że nigdy nie wykonywałam w Klinicznym Oddziale 
Radioterapii żadnego leczenia radioterapią, równocześnie stwierdzam, że nie 
odbywałam w Klinice Radioterapii w okresie 2015-2016 (do dnia 31 sierpnia) 
żadnych dyżurów lekarskich. 
Jeśli pacjentka w trakcie radioterapii jest hospitalizowana w Klinice Ginekologii 
Onkologicznej to ja zajmuję się nią w trakcie pobytu w oddziale. Ja nie planuję 
leczenia radioterapią, ale pacjentki w trakcie radioterapii pozostają pod moją 
bieżącą opieką i prowadzę ich dokumentację medyczną. 

(dowód: akta kontroli str. 190) 
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Zastępca Dyrektora Szpitala poinformował, że zgodnie z umową zawartą  
z Narodowym Funduszem Zdrowia, Zakłady Radioterapii i Brachyterapii są tylko 
miejscami wykonywania świadczeń, natomiast kontrakt dotyczy tylko Kliniki 
Radioterapii. W związku z powyższym cały personel wykonujący świadczenia 
medyczne w tych zakładach został przypisany do Kliniki Radioterapii. 

(dowód: akta kontroli str.169) 
 

Kierownik Kliniki Radioterapii wyjaśniła natomiast, że lekarze zatrudnieni  
w Klinicznym Zakładzie Radioterapii i Klinicznym Zakładzie Brachyterapii nie są 
formalnie personelem Kliniki Radioterapii. 

(dowód: akta kontroli str.191) 
 

W roku 2015 w Klinicznym Zakładzie Radioterapii leczonych było 1657 pacjentów,  
w roku 2016 (do dnia 31 sierpnia) tych pacjentów było 1272. 
W roku 2015 w Klinicznym Zakładzie Brachyterapii leczonych było 168 pacjentów,  
w roku 2016 (do dnia 31 sierpnia) tych pacjentów było 109. 

(dowód: akta kontroli str.197) 
 

Świadczenie usług medycznych w Klinicznym Zakładzie Radioterapii odbywało się 
zgodnie z zasadami określonymi w pkt 42 załącznika nr 3 do rozporządzenia w 
sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego oraz 

Obwieszczeniu Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r.w sprawie ogłoszenia 
wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radioterapii onkologicznej. 
Analizie poddano 30 kart napromieniowania w 28 przypadkach procedurę z zakresu 
radioterapii wykonywało 2 lekarzy specjalistów, lub lekarz specjalista i lekarz  
w trakcie specjalizacji z radioterapii. 
W 2 przypadkach procedurę realizował jeden lekarz specjalista, ale dotyczyło to 
wyłącznie leczenia paliatywnego. 

(dowód: akta kontroli str. 483) 

 

Świadczenie usług medycznych w Klinicznym Zakładzie Brachyterapii odbywało się 
pomimo niespełniania wymogów określonych w pkt 42 załącznika nr 3 do 
rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa 
szpitalnego oraz niezgodnie z zasadami określonymi w obwieszczeniu Ministra 
Zdrowia z dnia 23 grudnia 2014 r.w sprawie ogłoszenia wzorcowych procedur 
radiologicznych z zakresu radioterapii onkologicznej w procedurze brachyterapii 
powinien uczestniczyć lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii onkologicznej (tj. 
lekarz posiadający specjalizację II stopnia w dziedzinie radioterapii, oraz lekarz 
posiadający specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie radioterapii 
onkologicznej), lub lekarz w trakcie specjalizacji z radioterapii onkologicznej pod 
nadzorem lekarza specjalisty w dziedzinie radioterapii onkologicznej, równoważnik 
co najmniej 2 etatów. 
 
Ustalono, że w Klinicznym Zakładzie Brachyterapii w okresie objętym kontrolą 
zatrudniony był jedynie jeden lekarz – dr n. med. Pan A.S. i wyłącznie on wykonywał 
świadczenia z zakresu brachyterapii. 
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Do dnia 31 marca 2016 r. w razie potrzeby w zastępstwie dr.n. med. Pana A.S. 
świadczenia medyczne z zakresu brachyterapii wykonywane były przez Kierownika 
Klinicznego Zakładu Radioterapii dr. n. med. Pana J.G. 
Podczas nieobecności dr A.S. świadczenia medyczne w Zakładzie Brachyterapii nie 
były wykonywane. 
Pacjentki zaplanowane do brachyterapii miały wyznaczane terminy późniejsze, 
natomiast pacjentki w trakcie brachyterapii miały leczenie odroczone do powrotu 
dr A.S. 

(dowód: akta kontroli str. 198-200, str 491-500) 
 

Dyrektor Szpitala potwierdził, że brachyterapia narządów rodnych na aparacie HDR 
wykonywana jest przez 1 lekarza specjalistę. Ponadto Dyrektor wyjaśnił, że Szpital 
podjął działania w celu zwiększenia liczby lekarzy wykonujących brachyterapię 
poprzez szkolenia lekarzy rezydentów w dziedzinie radioterapii oraz pozyskanie 
nowych specjalistów radioterapii mających doświadczenie w stosowaniu technik 
brachyterapii. 

(dowód: akta kontroli str. 433) 
 

Wartość aparatury medycznej wykorzystywanej do udzielania świadczeń  
z zakresu brachyterapii tj. sprzętu GammaMed plus iX z wyposażeniem oraz pełnej 
zintegrowanej linii do HDR z wyposażeniem wynosiła 6 000 000 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 464-467) 
 

Dyrektor Szpitala przedłożył do kontroli listę 13 lekarzy, którzy w latach 2015-2016 
uprawnieni byli do świadczenia usług z zakresu brachyterapii. 
Z listy tej wynika jedynie, że wskazani w niej lekarze posiadają uprawnienia do 
ochrony radiologicznej pacjenta. 
 
Kwestie dotyczące ochrony radiologicznej pacjenta zostały uregulowane w rozdziale 
3a stosowanie promieniowania jonizującego w celach medycznych ustawy 
z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe. 
Przepisy zawarte w rozdziale 3a ustawy nie dotyczą realizacji świadczeń 
medycznych z zakresu brachyterapii. 

(dowód: akta kontroli str. 485-286) 
 

Z wyjaśnień udzielonych przez wskazanych na liście lekarzy uprawnionych do 
świadczenia usług z zakresu brachyterapii wynika, że siedmiu z nich nigdy nie 
wykonywało świadczeń medycznych z zakresu brachyterapii i nigdy nie zastępowało 
Kierownika Zakładu Brachyterapii podczas jego nieobecności, a jedyne staże 
i szkolenia z brachyterapii lekarze ci realizowali wyłącznie w ramach planowych 
teoretycznych szkoleń zawartych w programie specjalizacji. 

(dowód: akta kontroli str. 491-500) 
 

Czworo z lekarzy wskazanych na liście lekarzy uprawnionych do świadczenia usług 
z zakresu brachyterapii to lekarze rezydenci, którzy są dopiero w trakcie odbywania 
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specjalizacji i nie mają uprawnień do samodzielnej realizacji procedury 
brachyterapii. 

(dowód: akta kontroli str. 192 i str.498-500) 
 

Z przedłożonych do kontroli dokumentów wynika, że oprócz Kierownika Zakładu 
Brachyterapi dr n. med. A.S. jedynym lekarzem posiadającym uprawnienia  
i doświadczenie wymagane do realizacji świadczeń z zakresu brachyterapii był 
Kierownik Klinicznego Zakładu Radioterapii Pan dr n. med. J.G., który w okresie lat 
2001-2015 odbył 20 staży i szkoleń krajowych i zagranicznych z zakresu radioterapii 
i brachyterapii. 

(dowód: akta kontroli str. 502-505a) 
 

Dr n. med. J.G. świadczenia z zakresu brachyterapii mógł realizować jedynie do 
dnia 31 marca 2016 r., w dniu tym wygasła umowa z dnia 29 marca 2013 r. 
o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z zakresu radioterapii  
i brachyterapii zawarta przez Szpital i dr n. med.. J.G. 
Szpital nie zawarł kolejnej umowy o udzielenie zamówienia na świadczenia 
zdrowotne z zakresu radioterapii i brachyterapii z dr n. med. J.G. tak więc 
z powodów formalnych od dnia 1 kwietnia 2016 r. jako Kierownik Klinicznego 
Zakładu Radioterapii nie mógł on udzielać świadczeń z zakresu radioterapii 
i brachyterapii. 

(dowód: akta kontroli str.441 -444 i str. 490) 
 

W raporcie z audytu zewnętrznego z dnia 17 sierpnia 2015 r. sformułowana została 
ocena iż liczba lekarzy jest zbyt mała w stosunku do możliwości aparaturowych 
ośrodka oraz zalecenie poprawy kadrowej w pionie lekarskim w tym zatrudnienie 2-3 
lekarzy ze specjalizacją z radioterapii. 
Takie samo zalecenie zostało powtórzone w raporcie z audytu zewnętrznego z dnia 
4 lipca 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 575-586) 
 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że zalecenia sformułowane w raportach z audytów 
zewnętrznych z dnia 17 sierpnia 2015 r. oraz 4 lipca 2016 r. w części poprawy 
kadrowej w pionie lekarskim w tym zatrudnienie lekarzy ze specjalizacją w zakresie 
radioterapii dotyczą zgodnie z treścią tych audytów zwiększenia zatrudnienia jako 
niezbędnego w sytuacji zakupu czwartego aparatu megawoltowego. 

(dowód: akta kontroli str. 1225) 
 

Ustalono, że w przedmiotowych raportach z audytów zewnętrznych zalecenia 
dotyczące poprawy kadrowej w pionie lekarskim uzasadniono następująco umożliwi 
to sprawniejsze realizowanie procedur z możliwością zwiększenia ich liczby, 
a przyszłościowo jest niezbędne w świetle planów zakupu czwartego aparatu 
megawoltowego. 
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Z treści przedmiotowych zaleceń sformułowanych w raportach z audytów z lat 2015 
i 2016 wynika jednoznacznie, że dotyczyły również bieżącej sytuacji, a nie wyłącznie 
potrzeb Szpitala w przyszłości – po zakupie czwartego aparatu megawoltowego. 

(dowód: akta kontroli str. 575-586) 
 

Odnosząc się do tej kwestii dodatkowo Dyrektor Szpitala wskazał, że działania 
wskazane w audytach dotyczące kadry i rezydentów stanowią wyłącznie 
rekomendacje i mają charakter doradczy. 
Dyrektor nie podał powodów pogorszenia stanu kadrowego w pinie lekarskim 
w Klinicznym Zakładzie Radioterapii poprzez nieprzedłużenie z Kierownikiem tego 
zakładu dr n. med. J.G. umowy o świadczenie usług medycznych. 

(dowód: akta kontroli str. 1233) 
 
2.1.2. Zgodnie z zarządzeniem w sprawie procedury z dnia 29 grudnia 2014 r. 
postępowania wszystkich pacjentów z chorobą nowotworową, którym założono kartę 
diagnostyki i leczenia onkologicznego, i u których przeprowadzono diagnostykę w 
zakresie umożliwiającym ustalenie zindywidualizowanego planu lecznia, kierowano 
na konsylium, w trakcie którego wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny (w dalszej 
treści Konsylium) określał sposób postępowania terapeutycznego. 
 

Zgodnie z § 13 zarządzenia w sprawie procedury postępowania do głównych zadań 
Konsylium należało: 
1) ustalenie rodzajów terapii, które będą stosowane; 
2) kwalifikacja pacjenta do leczenia zabiegowego,chemioterapii, radioterapii lub 
leczenia skojarzonego; 
3) ustalenie planu leczenia; 
4) wybór koordynatora leczenia – jednego dla jednego pacjenta 
W zarządzeniu w sprawie procedury (§3) określone zostały terminy udzielania 
świadczeń w zakresie diagnostyki onkologicznej. 
 
Zarządzenie w sprawie procedury postępowania nie określało sposobu 
dokumentowania udziału w Konsylium psychologa, psychoonkologa lub 
fizjoterapeuty. 

(dowód: akta kontroli str. 54-58) 
 

2.2. Realizacja pakietu onkologicznego w lecznictwie szpitalnym. 

2.2.1. do 2.2.4. W §10 zarządzenia w sprawie procedury postępowania określono, 
że Konsylium miało zbierać się na każde posiedzenie w składzie: 
1) lekarz specjalista w dziedzinie onkologii klinicznej; 
2) lekarz specjalista w dziedzinie radioterapii lub radioterapii onkologicznej; 
3) lekarz specjalista w dziedzinie dotyczącej nowotworu pacjenta; 
4) lekarz specjalista w dziedzinie rentgenodiagnostyki lub radiologii, lub radiologii  
i diagnostyki obrazowej; 
5) psycholog lub psychoonkolog; 
6) fizjoterapeuta. 

(dowód: akta kontroli str. 54-58) 
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Badaniu poddano 30 losowo wybranych odpersonalizowanych zamkniętych kart 
DILO. 
W 10 przypadkach nie został powołany zespół wielodyscyplinarny, dotyczyło to 
sytuacji, gdy pacjent zmarł w trakcie diagnostyki, pogłębiona diagnostyka nie 
potwierdziła nowotworu złośliwego albo pacjent nie przeprowadził zleconych badań 
diagnostycznych. 
W 11 przypadkach nie określono postępowania terapeutycznego dotyczyło to 
sytuacji, gdy pacjent nie wymagał leczenia onkologicznego lecz paliacyjnego, nie 
rozpoznano nowotworu złośliwego, pacjent zmarł w trakcie realizacji diagnostyki 
pogłębionej lub pacjent nie przeprowadził zleconych badań diagnostycznych. 
W 9 przypadkach nie określono terminu podjęcia leczenia dotyczyło to sytuacji, gdy 
pacjent został skierowany do leczenia paliacyjnego lub nie rozpoznano nowotworu 
złośliwego. 
W 15 przypadkach nie wyznaczono koordynatora, dotyczyło to sytuacji, gdy karta 
DILO została zamknięta z powodu zgonu pacjenta w trakcie realizacji diagnostyki 
pogłębionej, braku rozpoznania nowotworu złośliwego lub pacjent nie przeprowadził 
zleconych badań diagnostycznych. 
W 30 przypadkach zapewniono koordynację leczenia 

(dowód: akta kontroli str. 308-424) 
 

Zgodnie z §4a ust 1 pkt 3a i 3b Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
22 listopada 2013 r w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego Szpital zapewniał udokumentowany udział w zespole prowadzącym 
leczenie pacjentów osoby prowadzącej fizjoterapię, psychologa lub psychoonkologa. 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że w zarządzeniu Nr 36/2014 z dnia 29 grudnia 2014 r. 
w sprawie procedury postępowania i organizacji udzielania świadczeń 
realizowanych na rzecz pacjentów leczonych na podstawie karty diagnostyki 
i leczenia onkologicznego DILO nie określono sposobu dokumentowania udziału 
w posiedzeniu Konsylium psychologa, psychoonkologa lub fizjoterapeuty, ponieważ 
w/w specjaliści w konsylium uczestniczą tylko w sytuacji, w której ich obecność jest 
niezbędna dla opracowania prawidłowego planu leczenia. W przypadku ich 
uczestnictwa w/w specjaliści wpisywani są w karcie DILO w części FB.3.- pozostali 
członkowie konsylium. 

(dowód: akta kontroli str.433) 
 

Psycholog zatrudniony w Podkarpackim Centrum Onkologii wyjaśnił, że obecność 
psychologa w Konsylium wymusiłaby jego odejście od „rzeczywistego pacjenta” na 
rzecz zapoznawania się z dokumentacją, którą i tak psycholog zapoznaje się po 
przyjęciu pacjenta do oddziału. Pacjent ambulatoryjny oraz pacjent po zakończonym 
leczeniu pozostający w kontroli Wojewódzkiej Przychodni Onkologicznej wymaga 
opracowania dodatkowych struktur opieki psychologicznej. Pakiet onkologiczny 
wskazuje potrzebę oecności psychologa w Konsylium, natomiast nie uwzględnia 
rzeczywistych potrzeb dotyczących opieki psychologicznej po zakończeniu obrad 
Konsylium, w trakcie realizacji planu leczenia pacjenta. 

(dowód: akta kontroli str. 1232) 
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2.2.5. Szpital zapewnił koordynację leczenia w tym dostęp do świadczeń 
chemioterapii, radioterapii onkologicznej i medycyny nuklearnej. 
Świadczenia medyczne z zakresu chemioterapii realizowane były w Szpitalu na 
Oddziale Onkologii Klinicznej oraz Oddziale Chemioterapii Dziennej. 
Świadczenia medyczne z zakresu radioterapii onkologicznej realizowane były 
w Klinicznym Zakładzie Radioterapii oraz Klinicznym Zakładzie Brachyterapii. 
Świadczenia w zakresie pozytonowej tomografii emisyjnej pacjenci Szpitala 
otrzymywali na podstawie umowy zawartej pomiędzy Podkarpackim Oddziałem NFZ 
a NZOZ MCD VOXEL. 
Świadczenia medyczne z zakresu medycyny nuklearnej udzielane były na 
podstawie umowy zawartej przez Szpital i Wojewódzkim Zespołem 
Specjalistycznym w Rzeszowie. 

(dowód: akta kontroli str. 15-53 i str.204-209) 
 
2.2.6. W Szpitalu obowiązywała Procedura postępowania w uśmierzaniu bólu 
pooperacyjnego z dnia 17 września 2009 r. dotycząca wyłącznie oddziałów 
zabiegowych. 
Zgodnie z pkt 4.1. tej procedury lekarz anestezjolog odpowiedzialny był za założenie 
Karty Dokumentacji Postępowania Przeciwbólowego, stanowiącej załącznik nr 1. 
Zgodnie z pkt.4.2. pielęgniarki i położne oddziałów zabiegowych odpowiedzialne 
były za prowadzenie Kart Natężenia Bólu Pooperacyjnego w skali numerycznej 
NRS.  

(dowód: akta kontroli str. 59-66) 
 

Badaniu poddano dokumentację medyczną pacjentów hospitalizowanych w ramach 
pakietu onkologicznego w Klinicznym Oddziale Otorynolaryngologii i Klinicznym 
Oddziale Ginekologii i Położnictwa w miesiącach: marcu i sierpniu  
2015 r. oraz marcu i sierpniu 2016 r. 
Ustalono, że zarówno w przypadku Klinicznego Oddziału Otorynolaryngologii jak  
i Klinicznego Oddziału Ginekologii i Położnictwa lekarze anestezjolodzy nie 
realizowali obowiązku określonego w pkt 4.1. Procedury tj. nie zakładali Kart 
Dokumentacji Postępowania Przeciwbólowego. 

(dowód: akta kontroli str.67-74) 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że ze względu na wygaśnięcie certyfikatu Szpital bez 
bólu i narastającą ilość dokumentacji medycznej, która ma wypełnić lekarz 
anestezjolog, podjęto decyzję w porozumieniu z oddziałami zabiegowymi  
o zaprzestaniu wypełniania Kart Dokumentacji Postępowania Przeciwbólowego. 

(dowód: akta kontroli str. 75) 
 

Opracowanie i wdrożenie procedury leczenia i oceny skuteczności leczenia bólu, 
obowiązującej dla wszystkich komórek organizacyjnych podmiotu leczniczego 
realizującego świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne, 
wymagane jest zgodnie z dyspozycją § 5a Rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
lecznictwa szpitalnego. 
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W toku kontroli w dniu 20 października 2016 r. Dyrektor Szpitala wydał zarządzenie 
wewnętrzne w sprawie powłania Zespołu ds. Leczenia Bólu. 
Do zadań tego zespołu zgodnie z §2 należało między innymi opracowanie  
i uaktualnianie ogólnoszpitalnej procedury postępowania w przypadku 
monitorowania i leczenia bólu, określenie sposobu leczenia przeciwbólowego  
i monitorowanie jego przebiegu, wprowadzenie indywidualnej karty oceny bólu przez 
chorego podczas leczenia przeciwbólowego. 
 
W zarządzeniu nie został zakreślony termin na realizację przez Zespół ds. Leczenia 
Bólu zadań wskazanych w § 2 przedmiotowego zarządzenia. 

(dowód: akta kontroli str. 79-80) 
 
2.2.7. Od dnia 1 stycznia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r. w ramach lecznictwa 
szpitalnego i kontynuacji leczenia Szpital wydał 2795 kart diagnostyki i leczenia 
onkologicznego z potwierdzonym nowotworem złośliwym. 

(dowód: akta kontroli str.1237) 
 

2.3. Dostęp do świadczeń w lecznictwie szpitalnym 

2.3.1.  W roku 2014 liczba pacjentów z rozpoznaniem C00-C97z wyłączeniem C44, 
D00-D-09 z wyłączeniem D04, którzy uzyskali świadczenia wyniosła 1 968, 
natomiast łączna liczba badań diagnostycznych wyniosła 5 871. 
W roku 2015 liczba pacjentów z rozpoznaniem C00-C97 z wyłączeniem C44 oraz 
D00-D-09 z wyłączeniem D04, którzy w ramach leczenia szpitalnego realizowanego 
w ramach pakietu onkologicznego wyniosła 997, a łączna liczba badań 
diagnostycznych wyniosła 1 671. 
W ramach umów objętych limitami liczba pacjentów wyniosła 1 169, a łączna liczba 
badań diagnostycznych wynosiła 3 895. 
W roku 2016 (do dnia 31 sierpnia) liczba pacjentów z rozpoznaniem C00 - C97 
z wyłączeniem C44 oraz D00 - D09 z wyłączeniem D04, którzy w ramach leczenia 
szpitalnego realizowanego w ramach pakietu onkologicznego wyniosła 1 029, 
a łączna liczba badań diagnostycznych wyniosła 2 126. 
W ramach umów objętych limitami liczba pacjentów wyniosła 1 128, a łączna liczba 
badań diagnostycznych wynosiła 2 896. 

(dowód: akta kontroli str. 1230) 
 

2.3.2.  Z danych pozyskanych z Działu Planowania, Organizacji i Nadzoru 
wynika, że: 
- w Klinice Hematologii rzeczywisty czas oczekiwania na udzielenie świadczenia 
dla przypadków stabilnych w roku 2015 wynosił od 11 do 26 dni. 
W roku 2016 w Klinice Hematologii rzeczywisty czas oczekiwania na udzielenie 
świadczenia dla przypadków stabilnych wynosił od 17 do 24 dni; 
 

- w Klinice Onkologii Klinicznej rzeczywisty czas oczekiwania na udzielenie 
świadczenia w roku 2015 wynosił 0 dni. 
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W roku 2016 w Onkologii Klinicznej rzeczywisty czas oczekiwania na udzielenie 
świadczenia wynosił również 0 dni; 
 

- w Klinice Radioterapii rzeczywisty czas oczekiwania na udzielenie świadczenia 
w roku 2015 wynosił 0 dni. 
W roku 2016 w Klinice Radioterapii rzeczywisty czas oczekiwania na udzielenie 
świadczenia wynosił również 0 dni; 
 
- w Klinice Urologii i Urologii Onkologicznej rzeczywisty czas oczekiwania na 
udzielenie świadczenia dla przypadków stabilnych w roku 2015 wynosił 0 dni. 
W roku 2016 w Klinice Urologii i Urologii Onkologicznej rzeczywisty czas 
oczekiwania na udzielenie świadczenia dla przypadków stabilnych wynosił od 25 do 
59 dni; 
 

W odniesieniu do Kliniki Hematologii, Kliniki Onkologii Klinicznej, Kliniki Radioterapii, 
Kliniki Urologii i Urologii Onkologicznej nie prowadzono list oczekujących 
dotyczących przypadków pilnych oraz pacjentów uzyskujących świadczenia w 
ramach pakietu onkologicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 471) 
 

P.o. Kierownika Działu Planowania Organizacji i Nadzoru wyjaśniła, że pacjenci 
kwalifikowani do leczenia szpitalnego kartę DiLO mają zakładaną w dniu przyjęcia 
na oddział. W związku z powyższym brak możliwości wpisania na listę oczekujących 
w ramach pakietu onkologicznego.Chcąc umieścić pacjenta na liście oczekujących 
w ramach pakietu onkologicznego na liście oczekujących wymagana jest karta 
DiLO. Jeżeli pacjent nie okaże lekarzowi wystawionej karty, lekarz w momencie 
wyznaczenia terminu nie ma możliwości sprawdzenia sprawdzenia w aplikacji DiLO 
czy inny Świadczeniodawca taką kartę wystawił. 
W aplikacji DiLO dostępne są karty wydane tylko przez danego świadczeniodawcę. 

(dowód: akta kontroli str. 1235) 
 

2.3.3. Badaniu poddano 30 losowo wybranych kart DiLO wystawionych pacjentom 
przez lekarzy Podstawowej Opieki Zdrowotnej, którzy byli diagnozowani i leczeni  
w Szpitalu. 
Ustalono, że Szpital udzielał świadczeń w terminach określonych przepisami 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
lecznictwa szpitalnego oraz zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia. 

(dowód: akta kontroli str. 1221-1223) 
 

Najwyższa Izba Kontroli zauważa, że Szpital nie posiadał umowy serwisowej 
zapewniającej kompleksową usługę w razie awarii dla aparatów wykorzystywanych 
do świadczenia usług medycznych z zakresu radioterapii i brachyterapii pomimo, iż 
konieczność ich zawarcia wskazano w zaleceniach z audytów zewnętrznych 
przeprowadzonych z zasadami określonymi w art. 33g ust. 14 ustawy Prawo 
atomowe. 

Uwagi dotyczące 
badanej działalności  
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Równocześnie Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na fakt niezrealizowania 
zaleceń z audytów zewnętrznych przeprowadzonych z zasadami określonymi 
w art. 33g ust. 14 ustawy Prawo atomowe w części dotyczącej poprawy zatrudnienia 
w pionie lekarskim Klinicznego Zakładu Radioterapii poprzez zatrudnienie 2-3 
lekarzy specjalistów. Przeciwnie zatrudnienie w pionie lekarskim uległo zmniejszeniu 
na skutek nieprzedłużenia umowy o udzielanie świadczeń medycznych z radioterapii 
i brachyterapii z Kierownikiem Klinicznego Zakładu Radioterapii. 

 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 
 
1. W Klinicznym Zakładzie Brachyterapii, świadczeń medycznych udzielał 

wyłącznie jeden lekarz, a od dnia 1 kwietnia 2016 r. nie było możliwości 
zastępowania go przez Kierownika Klinicznego Zakładu Radioterapii. 
Osobą odpowiedzialną za tę nieprawidłowość był Dyrektor Szpitala. 
 

2. W okresie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. w Zakładzie 
Brachyterapii dopuszczając do udzielania świadczeń tylko jednego lekarza 
nie spełniono wymagań wynikających z pkt 42 załącznika nr 3 do 
rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z 
zakresu leczenia szpitalnego oraz nieprzestrzegano procedur określonych w 
Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie ogłoszenia wzorcowych procedur 
radiologicznych z zakresu radioterapii onkologicznej. 
Osobami odpowiedzialnymi za tę nieprawidłowość byli Dyrektor Szpitala 
i Zastępca Dyrektora ds. Klinicznych i Lecznictwa – Pani Anna Hartman – 
Ksycińska. 

 
3. W informacjach dotyczących Kliniki Radioterapii wykazywanych w Portalu 

Potencjału podano nieprawdziwe dane dotyczące specjalizacji dwóch lekarzy 
oraz wykazano jako pracownika Kliniki lekarza zatrudnionego w innej 
jednostce organizacyjnej, co było niezgodne z § 6 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie ogólnych warunków umów. 

Osobami odpowiedzialnymi za tę nieprawidłowość byli: Kierownik Działu 
Planowania, Organizacji i Nadzoru Pani Józefa Kość oraz Zastępca 
Kierownika Działu Planowania, Organizacji i Nadzoru Pani Agata Rojek. 

 
4. W Szpitalu nieopracowano i niewdrożono procedury leczenia i oceny 

skuteczności leczenia bólu zgodnie z dyspozycją § 5a rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego. 
Osobą odpowiedzialną za tę nieprawidłowość był Dyrektor Szpitala. 
 

5. W Szpitalu została opracowana Procedura postępowania w uśmierzaniu bólu 
pooperacyjnego dotycząca wyłącznie oddziałów tzw. zabiegowych jednak 
pomimo formalnego obowiązywania nie była ona realizowana. 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Osobami odpowiedzialnymi za tę nieprawidłowość byli Zastępca Dyrektora do 
Spraw Klinicznych i Lecznictwa oraz Orydynator Kliniki Anestozjologii 
i Intensywnej Terapii Pan Mariusz Jedynakiewicz. 
 

6. Szpital zawarł trzy umowy z NZOZ Laryngolog, w których nie wskazano danych 
lekarzy mających świadczyć usługi medyczne oraz zakresów ich czynności. 
Osobą odpowiedzialną za tę nieprawidłowość był Dyrektor Szpitala. 

 

Szpital udzielał świadczeń w terminach określonych przepisami rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa 
szpitalnego oraz zarządzeniami Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Szpital 
przestrzegał też większości wymogów z przepisów i standardów w zakresie 
zapewnienia jakości leczenia onkologicznego w leczeniu szpitalnym. 
 
Równocześnie Równocześnie Najwyższa Izba Kontroli wskazuje na niedopełnienie 
wymogów określonych w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych dotyczących obowiązku prowadzenia odrębnej listy 
oczekujących na udzielenie świadczeń realizowanych w zakresie pakietu 
onkologicznego. 
 
Szpital nie dopełnił wymogów określonych w Rozporządzenia Ministra w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, dotyczących obowiązku 
opracowania i wdrożenia procedury leczenia bólu. 
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli nierzetelne było przekazywanie danych do 
Narodowego Funduszu Zdrowia polegające na wykazywaniu lekarzy rezydentów 
w trakcie specjalizacji jako lekarzy specjalistów. 

 

3. Przestrzeganie wybranych wymogów wynikających  
z przepisów i standardów w zakresie zapewnienia jakości 
leczenia onkologicznego w leczeniu szpitalnym. 

W strukturze Szpitala wyodrębniony został Kliniczny Zakład Patomorfologii do zadań 
którego należy między innymi wykonywanie badań histopatologicznych 
i cytopatologicznych z materiałów tkankowych oraz wykonywanie badań 
histopatologicznych z materiałów biopsyjnych i endoskopowych. 
W ramach realizacji diagnostyki histopatologicznej w Klinicznym Zakładzie 
Patomorfologii wykonywane były badania immunohistochemiczne. W Zakładzie nie 
ma pracowni badań molekularnych. 
 
Kierownik Klinicznego Zakładu Patomorfologii wyjaśniła, że nie posiadamy pracowni 
badań molekularnych, w sporadycznych przypadkach, gdy takie badanie jest 
potrzebne dla danego pacjenta lekarz klinicysta lub sam pacjent wypożycza materiał 
(bloczki z wycinkami) celem wykonania testów w wybranym ośrodku posiadającym 
pracownię badań molekularnych. 

Ocena cząstkowa 
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Kierownik Klinicznego Zakładu Patomorfologii podała również, że korzystamy  
z konsultacji w różnych ośrodkach specjalistycznych w całym kraju, w miarę 
potrzeby, w zależności od specjalistyki diagnozowanego schorzenia, ponieważ nie 
posiadamy specjalistów z patomorfologii we wszystkich dziedzinach. 
W roku 2015 Zakład wysłał 18 przypadków na konsultację do podmiotów 
zewnętrznych, a roku 2016 (do dnia 31 sierpnia) takich zleceń było 16. 

(dowód: akta kontroli str.231-235) 
 

Średni koszt diagnostyki histopatologicznej w 2015 r. wyniósł 20,02 zł, a średni 
koszt badania immunohistopatologicznego w 2015 r. wyniósł 80,07 zł. 
 
Szpital nie prowadzi ewidencji według wykonanych procedur na pacjenta i brak jest 
dostępnych danych w podziale na poszczególne typy nowotworów. 

(dowód: akta kontroli str. 236-256) 
 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że w latach 2015-2016 (do dnia 31 sierpnia) nie 
odnotowano przypadków pacjentów początkowo leczonych w innych podmiotach 
bez wykonania badania immunohistemicznego, a u których po jego dokonaniu  
w Szpitalu zastosowano zmianę schematu leczenia, tj. zastosowano terapię 
celowaną. 

(dowód: akta kontroli str. 188) 
 

W latach 2015 -2016 (do dnia 31 sierpnia) łączna liczba pacjentów leczonych  
w Szpitalu w związku danym typem nowotworu wynosiła: 
- rak sutka 3889 pacjentów; 
- rak żołądka 402 pacjentów; 
- rak jelita grubego 1133 pacjentów; 
- czerniak 487 pacjentów; 
- chłoniaki nieziarnicze z komórek szeregu B 509 pacjentów. 
P.o. Kierownik Działu Planowania, Organizacji i Nadzoru wyjaśniła, że Szpital nie 
dysponuje danymi dotyczącymi stadium choroby oraz ilością wykonanych badań 
immunohistochemicznych ani molekularnych. W przypadku niedrobnokomórkowego 
raka płuc (NSCLC), nowotworu podścieliskowego przewodu pokarmowego (GIST) 
oraz włókniakomięsaka guzowatego skóry (DFSP) nie istnieje możliwość podania 
ilości pacjentów leczonych w tutejszym szpitalu, ze względu na fakt, iż ww 
rozpoznania stawiane są na podstawie wyników badań histopatologicznych. 

(dowód: akta kontroli str. 257-258) 
Badaniom poddano 60 historii chorób pacjentek leczonych z powodu nowotworu 
piersi. We wszystkich przypadkach przeprowadzono badania na oznaczenie ekpresji 
receptorów HER 2. 
W 37 przypadkach wynik przeprowadzonego badania był ujemny. 
W 8 przypadkach uzyskano wynik niejednoznaczny HER2++ i u tych pacjentek 
wykonano dalsze pogłębione badania diagnostyczne. 
W 15 przypadkach wynik badania immunohistochemicznego oznaczono jako 
HER2 +++. 
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Osiem pacjentek z wynikiem HER2+++ miało zleconą terapię standardową 
w przypadku 7 pacjentek zlecono terapię spersonalizowaną. 

(dowód akta kontroli str.260-261) 
 

Kierownik Kliniki Onkologii Klinicznej wyjaśniła, że terapię standardową otrzymały 
wszystkie chore według najnowszych zaleceń. Terapię spersonalizowaną 
zastosowano u chorych, które spełniały kryteria do kwalifikacji do programu 
lekowego pt. „Leczenie raka piersi”. Pacjentki, które nie otrzymały terapii 
spersonalizowanej, nie spełniały kryteriów włączenia do w/w programu lekowego. 

(dowód akta kontroli str.262-276) 
 

Z powodu nowotworu złośliwego piersi w roku 2015 operowanych było 264 
pacjentki, a w roku 2016 (do dnia 31 sierpnia) takich pacjentek było 216. 
W przypadku 10 pacjentek przeprowadzono powtórne operacje z powodu pierwotnie 
zastosowanego leczenia oszczędzającego. 
W dwóch przypadkach wykonano badania śródoperacyjne z węzła chłonnego 
wartowniczego.  

(dowód akta kontroli str.277) 
 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

W Szpitalu dopełniono wybranych wymogów wynikających z przepisów i standardów 
w zakresie zapewnienia jakości leczenia onkologicznego w leczeniu szpitalnym 

4. Rozliczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz sytuacja 
finansowa świadczeniodawcy po wprowadzeniu pakietu 
onkologicznego(AOS i SZP). 

 

4.1. Wartość świadczeń wykonanych i rozliczonych z NFZ w ramach pakietu 
onkologicznego w 2015 r. wynosiła 7 940 104,77 zł. 
Wartość świadczeń wykonanych i rozliczonych z NFZ w ramach pakietu 
onkologicznego w 2016 r. (do dnia 31 sierpnia) wynosiła 11 003 051,08 zł 

(dowód akta kontroli str.281) 
Ogólny wynik finansowy jednostek organizacyjnych, w których realizowany był 
pakiet onkologiczny w latach 2014 2016 (do dnia 31 sierpnia) był ujemny  
i wynosił: 
1) w roku 2014 minus 1 410 438,59 zł; 
2) w roku 2015 minus 2 686 448, 24 zł 
3) w roku 2016 minus 5 380 339, 13 zł 

(dowód akta kontroli str. 280) 
 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że podstawową przyczyną ujemnego wyniku 
finansowego jednostek organizacyjnych, w których realizowany jest pakiet 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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onkologiczny było obniżenie przez NFZ wyceny osobodni do chemioterapii  
i osobodni do radioterapii w roku 2015 po wprowadzeniu pakietu onkologicznego  
w stosunku do roku 2014. 
Ponadto Dyrektor podał, że pozostałe czynniki wpływające na ujemny wynik 
finansowy jednostek organizacyjnych, w których realizowany jest pakiet 
onkologiczny to utrzymywanie przez NFZ ceny punktu rozliczeniowego 52 zł od 
2012 r. do chwili obecnej pomimo wzrostu kosztów Szpitala w tym m.in. wzrostu 
płacy minimalnej, wzrost kosztów usług obcych oraz wysokie koszty diagnostyki 
onkologicznej. 

(dowód akta kontroli str. 439) 
 
Szpital w okresie objętym kontrolą nie rozliczał kosztów procedur w przeliczeniu na 
jednego pacjenta. 

(dowód akta kontroli str.470 i 501) 
 

Dyrektor Szpitala podał, że Szpitalu nie miały miejsca przypadki rozliczenia więcej 
niż jednego pakietu wstępnej/pogłębionej diagnostyki. 

(dowód akta kontroli str.470) 
 

W Szpitalu brak jest dokumentów pozwalających na ustalenie przypadków, w 
których niezbędne było uzupełnienie diagnostyki celem szczegółowego 
zróżnicowania typu nowotworu oraz przypadków, w których konieczne było 
wykonanie badań już po przeprowadzonym konsylium. 

(dowód akta kontroli str. str.470-471) 
 

Szpital nie ponósł kosztów związanych z dostosowaniem systemów informatycznych 
oraz powołaniem zespołu terapeutycznego. 
Koszty związane z powołaniem koordynatora za 2015 r. wyniosły 61 271,48 zł 
(koszty osobowe). 

(dowód: akta kontroli str. 279) 
W Szpitalu problemy z rozliczaniem pakietu onkologicznego dotyczyły przypadków: 
- nie wszystkie grupy JGP pozwalają na rozliczenie danych świadczeń 

onkologicznych jako pakiet onkologiczny; 
- nieprzekazywanie przez pacjentów informacji o założeniu karty DILO lub 

rozpoczętym leczeniu u innego świadczeniodawcy: 
- błędy w kartach DILO wystawionych przez innych świadczeniodawców; 
- brak możliwości uzyskania informacji o wystawionych przez innych 

świadczeniodawców kartach DILO; 
- braku możliwości rozliczenia świadczenia w ramach tzw. szybkiej ścieżki 

onkologicznej w przypadku założenia karty DILO w terminie do 3 dni po dniu 
udzielenia porady. 

(dowód: akta kontroli str. 278) 
 

 

4.2. Rozliczanie świadczeń brachyterapii. 
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Szpital nie rozliczał z Narodowym Funduszem Zdrowia poszczególnych aplikacji 
frakcji brachyterapii lecz cały proces leczniczy zgodnie z zasadami określonymi  
w załączniku Nr 4 do zarządzenia Prezesa NFZ Nr 81/2014/DSOZ 
z dnia 5 grudnia 2014 r. zmieniającego zarządzenie w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów w rodzaju: leczenie szpitalne. 

(dowód: akta kontroli str.283-303) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

5. Realizacja pakietu onkologicznego, w tym obsługa kart DiLO 
oraz przesyłanie informacji do Krajowego Rejestru 
Nowotworów 

5.1 Obsługa Karty DILO w lecznictwie ambulatoryjnym  
i lecznictwie szpitalnym. 

5.1.1.  W dniu 5 stycznia 2015 r. została wydana aktualizacja programu AMMS 
przez firmę ASSECO S.A. wersja 5.15.0.0. – wymagania dotyczące pakietu 
onkologicznego. 
W dniu 19 stycznia 2015 r. firma GANSO (partnerska firma ASSECO Poland S.A.) 
dokonała aktualizacji programu AMMS, w którym wprowadzono możliwość ewidencji 
w ograniczonym zakresie umożliwiającym możliwość ewidencji kart DILO oraz 
właściwe sprawozdaniei rozliczenie świadczeń. 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że ograniczenie wynikało z braku dostępności założeń do 
pełnej implementacji zmian. 
W miarę udostępniania szczegółów technicznych przez płatnika (NFZ) zmiany były 
wprowadzone w kolejnych wersjach aplikacji. Na dzień 18 grudnia 2014 r. NFZ nie 
opublikował jeszcze webserwisów i odpowiedniej dokumentacji umożliwiających 
elektroniczną wymianę informacji z centralnym systemem „Obsługa Karty 
Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego” na portalu SZOI. Tym samym nie było 
możliwości wprowadzenia do systemu pełnej funkcjonalności edycji kompletu 
danych zawartych w karcie, wydruku karty z systemu oraz synchronizacji danych o 
kartach w systemie z danymi zapisanymi w systemie NFZ. 

(dowód: akta kontroli str.426-427 
 

5.1.2.  W roku 2015 w Szpitalu wydano następującą ilość kart DILO: 
- I kwartał 966 kart; 
- II kwartał 543 kart; 
- III kwartał 447 kart; 
- IV kwartał 489 kart. 
NFZ nie odrzucił żadnej z tych kart z powodu błędów. 

(dowód: akta kontroli str. 427) 
 

5.1.3. Badaniu poddano 30 kart DiLO wystawionych przez lekarzy Podstawowej 
Zdrowotnej pacjentom leczonym następnie w Szpitalu w ramach ambulatoryjnej 
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opieki specjalistycznej oraz lecznictwa szpitalnego. Ustalono, że okres pomiędzy 
wypełnieniem karty DiLO a rozpoznaniem nowotworu złośliwego wynosił od 2 do 27 
dni. 

(dowód: akta kontroli str. 619-624 i str. 1227) 
 

5.1.4. W Szpitalu po zakończonym procesie terapeutycznym w przypadku 
zamknięcia kart DiLO każdorazowo były one przekazywane do lekarza pierwszego 
kontaktu. 

(dowód: akta kontroli str.619-624) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

Szpital prawidłowo obsługiwał karty DILO w lecznictwie ambulatoryjnym i 
szpitalnym. 

 

5.2. Zgłoszenia do Krajowego Rejestru Nowotworów. 

Do obsługi bazy Krajowego Rejestru Nowotworów w Szpitalu wykorzystywany jest 
program komputerowy SAS Enterprise Guide 5.1.  
Program SAS Enterprise Guide 5.1 służy do opracowań analitycznych i 
statystycznych dotyczących nowotworów złośliwych w województwie podkarpackim. 
Program SAS Enterprise Guide 5.1 posiada 4 podstawowe tablice: 

• Karta Zgłoszenia Nowotworu Złośliwego; 

• Dane medyczne pacjenta z wyłączeniem danych osobowych; 

• Dane osobowe pacjenta; 

• Karta wynikowa pacjenta, na która składają się wszystkie karty cząstkowe 
danego pacjenta zgłoszone przez różne podmioty świadczące działalność leczniczą. 
W oparciu o wyżej wymienione tablice formułuje się zapytanie konieczne do celów 
statystycznych i przeprowadzenia analiz. 

(dowód: akta kontroli str. 428-429) 
 

W Krajowym Rejestrze Nowotworów rejestrowane są karty zgłoszenia nowotworu 
złośliwego (w dalszej treści KZNZ), karty DILO nie są tam rejestrowane. 
Zgłoszenia przekazywane są do rejestru drogą tradycyjną w formie papierowej (druk 
MZ/N-1a) oraz drogą elektroniczną.W zbadanej próbie kart DiLO odnotowano numer 
i datę zgłoszenia do KRN. 

 

W 2014 r. lekarze zatrudnieni w Szpitalu wypełnili i przesłali elektronicznie 112 
KZNZ, przy czym odsetek potwierdzeń histopatologicznych wynosił 100%, odsetek 
przypadków ze zgłoszonym stadium zaawansowania TNM i stopniem wynosił 
96,40%. 
W 2015 r. lekarze wypełnili i przesłali elektronicznie 3795 KZNZ, ilość kart 
wypełnionych przez lekarzy z datą rozpoznania wynosiła 3356. 
Odsetek potwierdzeń histopatologicznych wynosił 98,80%, odsetek przypadków ze 
zgłoszonym stadium zaawansowania, TNM i stopniem wynosił 78,30%. 
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Liczba ważnych kart wynosiła 3200 w tym kart szkiców 145. Kart do korekty nie 
było. 
W 2016 r. lekarze wypełnili i przesłali elektronicznie 3023 KZNZ, ilość kart 
wypełnionych przez lekarzy z datą rozpoznania wynosiła 2292. 
Odsetek potwierdzeń histopatologicznych wynosił 97,10%, odsetek przypadków ze 
zgłoszonym stadium zaawansowania, TNM i stopniem wynosił 50,50%. 
Liczba ważnych kart wynosiła 2931 w tym kart szkiców 59. Kart do korekty nie było. 
 
Dyrektor Szpitala wyjaśnił, że „przypadkiem” w bazie Krajowego Rejestru 
Nowotworów jest karta wynikowa, na którą składają się wszystkie karty cząstkowe 
danego pacjenta zgłaszane przez różne podmioty świadczące działalność leczniczą. 
W związku z powyższym nie można odpowiedzieć na pytanie ile „przypadków” 
zgłosili lekarze Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie. 
 

Dyrektor Szpitala wyjaśnił również, że jako „ważne” KZNZ przyjęto karty wypełnione 
w danym roku o statusie: „skorygowany i zaakceptowany”. Odrzucone zostały karty 
„anulowana i szkic”. W bazie KRN zarejestrowane są karty o statusie „szkic”, nie 
można jednak przyjąć, że są to karty niepoprawnie zarejestrowane. Niektóre szkice 
tworzą się nizależnie od użytkownika. Przykładem może być karta, która została 
zapisana jako szkic roboczy i przy wysyłaniu jej do KRN została nadpisana druga 
karta. Taka karta została wysłana do KRN przy jednoczesnym pozostawieniu karty 
„szkic”. 

(dowód: akta kontroli str. 430) 
 

Podkarpacki Rejestr Nowotworów osiąga najwyższy wskaźnik kompletności zbioru 
w Polsce. Według stanu na dzień 16 listopada 2016 r. wskaźnik kompletności 
rejestracji zgłoszonych zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce 
w 2014 r. wynosił 116%. 
Dodatkowo co roku Podkarpacki Rejestr Nowotworów organizował konferencję 
naukowo – szkoleniową Rejestracja nowotworów złośliwych, na którą zgłaszało się 
około 150 uczestników. 
Corocznie prezentowany był również raport roczny Nowotwory złośliwe  
w województwie podkarpackim w roku….. 
 
Dane przedstawiane w tych raportach obrazują rzeczywiste zagrożenia 
nowotworami w województwie podkarpackim, a nie wyłącznie liczby zgłoszonych 
przypadków, co pozwala na określenie potrzeb lecznictwa onkologicznego 
w województwie. 

(dowód: akta kontroli str. 1226) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości  

 

Najwyższa Izba Kontroli z uwagi na dużą kompletność kart przesyłanych do KRN 
oraz podejmowanych działań mających na celu zobrazowanie rzeczywistego 
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zagrożenia nowotworami złośliwymi pozytywnie ocenia działalność Podkarpackiego 
Rejestru Nowotworów. 
 

IV. Uwagi i 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 Kontroli9, wnosi o: 
 
1. Prowadzenie odrębnej listy oczekujących na udzielenie świadczenia 

świadczeniobiorców objętych diagnostyką mającą na celu rozpoznanie 
nowotworu złośliwego, lub leczenie mającym na celu wyleczenie tego 
nowotworu zgodnie z obowiązkiem wynikającym z art. 20 ust 12 ustawy 
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. 

2. Opracowanie i wdrożenie procedury leczenia i oceny skuteczności leczenia bólu 
zgodnie z dyspozycją § 5a Rozporządzenia Ministra Zdrowiaz dnia 22 
listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa 
szpitalnego. 

3. Zapewnienie w Klinicznym Zakładzie Brachyterapii liczby lekarzy wymaganej 
przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu lecznictwa szpitalnego oraz określonych w 
procedurach uregulowanych w Obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie 
ogłoszenia wzorcowych procedur radiologicznych z zakresu radioterapii 
onkologicznej. 

4. Zawarcie umów serwisowych na sprzęt wykorzystywany do udzielania świadczeń 
medycznych z radioterapii i brachyterapii. 

5. Skorygowanie danych wykazywanych w Portalu Potencjału z danymi 
rzeczywistymi i rzetelne raportowanie tych danych w przyszłości. 

 

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 Rzeszowie. 

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

                                                      
9 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r., poz. 677 
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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. 

 
Trzebownisko, dnia      stycznia 2017 r. 
 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Dyrektor 
Wiesław Motyka 
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Monika Marciniec 
Gł. specjalista kontroli państwowej 
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