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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 

Kontroler Wojciech Ostrowski – główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli Nr LRZ/134/2016 z dnia 7 listopada 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Samodzielny Publiczny Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Jaśle (ZOZ), 
38-200 Jasło, ul. Adama Mickiewicza 4.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dyrektorem ZOZ jest pan Robert Snoch. 
 (dowód: akta kontroli str. 2) 

 
 
II. Ocena kontrolowanej działalność. 
 
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli1, w okresie objętym kontrolą2, lekarze POZ 
w sposób właściwy wdrażali w ZOZ pakiet onkologiczny. 
 
Lekarze POZ w dostatecznym stopniu realizowali zadania z zakresu wczesnej 
diagnostyki chorób nowotworowych, a także wystawiali karty DiLO3 w oparciu 
o wyniki badań diagnostycznych. Jednocześnie z uwagi na nieosiągnięcie 
minimalnej liczby wydanych kart DiLO potrzebnej do wyliczenia wskaźnika 
rozpoznawania nowotworów, brak jest możliwości dokonania oceny trafności 
wstępnego rozpoznania podejrzenia nowotworów przez lekarzy POZ.  
Stwierdzone uchybienia dotyczą niedokumentowania przez lekarzy POZ działań 
profilaktycznych w zakresie chorób nowotworowych i edukacji zdrowotnej (w tym 
dot. przekazywania pacjentom przez lekarzy informacji o czynnikach ryzyka rozwoju 
chorób nowotworowych). 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna; pozytywna, mimo 

stwierdzonych nieprawidłowości; negatywna, jednakże w niniejszej kontroli, w ocenie ogólnej 
i ocenach cząstkowych zastosowano opisową formę oceny kontrolowanej działalności. 

2
 Od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 sierpnia 2016 r. 

3
 Karta Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego 

Ocena ogólna 

Uzasadnienie 
oceny ogólnej 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego. 
 

1. Kwalifikacje lekarzy POZ oraz struktura wiekowa osób objętych opieką 
lekarzy POZ. 

 
1. W kolejnych latach objętych kontrolą, stan zatrudnienia lekarzy Podstawowej 
Opieki Zdrowotnej (POZ) w ZOZ (na dzień 30 czerwca) nie podlegał istotnym 
zmianom i wynosił: w roku 2014 i 2015 – 16 osób (w tym według głównej 
specjalizacji: lekarze medycyny rodzinnej – 10 osób, specjaliści chorób 
wewnętrznych - 1 osoba, pediatrzy – 3 osoby, lekarze innych specjalności niż wyżej 
wymienione, z 6 letnim  stażem pracy w POZ- 2 osoby), natomiast w roku 2016 
liczba lekarzy ogółem uległa zmniejszeniu o 1 (lekarz medycyny rodzinnej). 
Liczba zatrudnionych była równa liczbie etatów4. 

(dowód: akta kontroli str. 3-4) 
 
2. Badaniem objęto liczbę deklaracji wyboru lekarza POZ według stanu na styczeń 
i czerwiec lat 2014-2016 i ustalono co następuje: 
- w latach 2015-2016 wszyscy lekarze POZ (odpowiednio: 16 i 15) na swoich 

listach świadczeniobiorców miało odnotowanych poniżej 2.500 osób, 
- w roku 2014 – na listach 2 lekarzy odnotowano liczbę świadczeniobiorców 

w przedziale 2.500 – 2.750 osób, natomiast na listach pozostałych 14 lekarzy 
zapisanych było poniżej 2.500 świadczeniobiorców5. 

(dowód: akta kontroli str. 3) 
 
3. W okresie od czerwca 2014 do czerwca 2016 r. liczba świadczeniobiorców 
objętych opieką lekarzy POZ zmniejszyła się z 26.149 do 22.261 osób 
(tj. o 17,5%%).  
Według stanu na czerwiec kolejnych lat badanego okresu największe zmiany 
w strukturze wieku świadczeniobiorców nastąpiły w grupie wiekowej od 20 do 65 lat 
(spadek z 64% ogółu świadczeniobiorców w roku 2014 do 59% w roku 2016) oraz 
w grupie powyżej 65 lat (zwiększenie z 19% w roku 2014 do 22% w roku 2016). 
Istotne zmiany struktury w przedziałach wiekowych od 0 do 6 lat (średnio 5%) oraz 
od 7 do 19 lat (średnio 14%) nie wystąpiły. 
Liczba udzielonych porad ambulatoryjnych łącznie z wizytami domowymi 
w powyższych okresach wynosiła w roku 2014 – 7.921, w roku 2015 – 8.602 (wzrost 
o 8,6%), natomiast w roku 2016 – 8.130 (spadek o 4,5% w stosunku do roku 2015). 
Liczba porad ogółem w okresie 2014-2016 wzrosła o 2,6%, przy zmniejszeniu liczby 
świadczeniobiorców o 17,5%. 

 (dowód: akta kontroli str. 5) 
 
4. Dyrektor ZOZ wyjaśnił, że jeden lekarz POZ uczestniczył w szkoleniu 
zewnętrznym dotyczącym wykrywania chorób nowotworowych (do wyjaśnień 
dołączono certyfikat z akt osobowych lekarza poświadczający udział w dniu 23 maja 
2015 r. w konferencji „Wczesna Diagnostyka Nowotworów – Szansą Wyleczenia” 
zorganizowanej przez Klinikę Onkologii Klinicznej Klinicznego Szpitala 

                                                           
4
 etat lekarza = 7 godzin i 35 minut na dobę i przeciętnie 37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie 

pięciodniowym tygodniu pracy. 
5
 Graniczne liczby świadczeniobiorców według kryterium ustalonego przez NFZ w § 13 zarządzenia 

Nr 85/2011/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 17 listopada 2011 r. w sprawie określenia warunków 
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna. 
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Wojewódzkiego Nr 1 w Rzeszowie). Ponadto wyjaśniający podał, że w ZOZ 
przeprowadzono szkolenie wewnętrzne wszystkich zatrudnionych lekarzy na temat 
pakietu onkologicznego. Szkolenie przeprowadzili: informatyk ZOZ, lekarz 
uczestniczący w wymienionym wyżej seminarium oraz Z-ca Dyrektora ZOZ. 

(dowód: akta kontroli str. 6-7) 
 
 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
Lekarze POZ zatrudnieni w ZOZ posiadali wymagane kwalifikacje zawodowe, 
spełnione zostało również ustalone przez NFZ kryterium liczby świadczeniobiorców 
objętych opieką jednego lekarza POZ.  
 
 
2. Działania związane z diagnostyką chorób nowotworowych w podstawowej 

opiece zdrowotnej. 
 
1. Liczba badań diagnostycznych ogółem zleconych przez lekarzy POZ w czerwcu 
roku 2016 (3.941) w stosunku do roku 20156 (5.097) zmniejszyła się o 23%. Zmiany 
te były adekwatne do spadku liczby świadczeniobiorców. 
Z uwagi na niską liczbę wystawionych w okresie objętym kontrolą kart DiLO nie jest 
możliwe jednoznaczne określenie wpływu rozszerzenia zakresu badań 
diagnostycznych zlecanych przez lekarzy POZ (w wyniku wprowadzenia „pakietu 
onkologicznego”), na liczbę badań diagnostycznych zlecanych przez lekarzy POZ 
kontrolowanej jednostki. Ustalono natomiast, że lekarze POZ, w czerwcu 2015 r. 
i 2016 r., zlecili wykonanie następujących badań: 
- badania hematologiczne odpowiednio: 702 i 548 (spadek o 22%), 
- badania biochemiczne i immunochemiczne: 3.210 i 2.567 (spadek o 20%), 
- PSA: 36 i 22 (spadek o 39%), 
- krew utajona – metodą immunochemiczną: 2 i 4 (wzrost o 100%) 
- USG: 133 i 53 (spadek o 60%), 
- gastroskopia: 11 i 14 (wzrost o 27%) 
- kolonoskopia: 2 i 3 (wzrost o 50%). 

(dowód: akta kontroli str. 5) 
 
2. W okresie objętym kontrolą lekarze POZ wystawili łącznie 56 kart DiLO 
(32 w roku 2015 i 24 w roku 2016, z tego 1 karta została anulowana na wniosek 
pacjenta). Karty zostały wystawione przez 11 lekarzy (na jednego lekarza 
przypadało od 1 do 10 kart). 

(dowód: akta kontroli str. 8-10) 
 
3. Lekarze POZ w odniesieniu do 6 pacjentów, którym wystawili karty DiLO 
posiadali informacje (w postaci części „C” karty DiLO) o wynikach diagnostyki 
wstępnej: w 2 przypadkach nastąpiło potwierdzenie nowotworu niezłośliwego, 
w 1 przypadku – podejrzenie nowotworu wymagające wykonania zabiegu 
diagnostyczno-leczniczego, natomiast w 3 przypadkach – brak potwierdzenia 
nowotworu. 

(dowód: akta kontroli str. 11-16) 

                                                           
6
 Dane dostępne w jednostce za rok 2014 obejmują łącznie badania zlecane przez lekarzy POZ, 

jak również lekarzy specjalistów i są nieporównywalne w tym zakresie z danymi  za lata 2015 i 2016. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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4. Na 56 kart DiLO wystawionych w okresie objętym kontrolą, w 9 przypadkach 
wydanie karty zostało poprzedzone zleceniem przez lekarza POZ wykonania badań 
diagnostycznych, natomiast w pozostałych 47 przypadkach karty wystawiono na 
podstawie wyników badań diagnostycznych przedłożonych przez pacjentów. 
Najczęściej zlecanymi badaniami były: morfologia krwi 8-parametrowa (4), RTG 
klatki piersiowej (3), USG brzucha i przestrzeni zaotrzewnowej (2), glukoza z krwi 
żylnej (2). Ponadto zlecono wykonanie w szczególności takich badań jak: 
elektrokardiografia z 1-3 odprowadzeniami, cholesterol całkowity, badanie ogólne 
moczu (profil), antygen swoisty dla stercza (PSA) całkowity, aminotransferaza 
alaninowa (ALT). 
W ZOZ brak jest możliwości określenia kosztów badań diagnostycznych zlecanych 
przez lekarzy POZ (ośrodek kosztów obejmuje zarówno diagnostykę POZ, 
jak również lekarzy specjalistów). 
NFZ wypłacił lekarzom POZ kwoty po 50 zł za wystawienie karty DiLO (łącznie 
2800 zł), stosownie do postanowień Zarządzenia Nr 86/2014/DSOZ Prezesa NFZ 
z dnia 17 grudnia 2014 r7. 

(dowód: akta kontroli str. 17-20, 30-76) 
 
5. Dyrektor ZOZ (na podstawie opinii zebranych od lekarzy POZ) wyjaśnił, 
iż w ocenie lekarzy do wykazu badań diagnostycznych zlecanych przez lekarzy POZ 
w celu lepszego diagnozowania chorych z podejrzeniem nowotworu powinny być 
dodane następujące badania: 
- laboratoryjne: CEA (jelito grube), CA 19-9 (przewód pokarmowy, trzustka), 

α fetoproteina (pierwotny guz wątroby), LDH (np. chłoniak), B2 mikroglobulina 
(np. chłoniak),  

- obrazowe: rezonans magnetyczny mózgu, tomografia komputerowa brzucha, 
szyi, klatki piersiowej i głowy. 

(dowód: akta kontroli str. 21-23) 
 
6. Dyrektor ZOZ wyjaśnił, iż „wprowadzenie telekonsultacji z onkologami bez 
wątpienia ułatwiłoby proces diagnostyczny pacjentów z podejrzeniami choroby 
nowotworowej, bez konieczności zakłócania onkologowi zaplanowanej na dany 
dzień pracy i umożliwiłoby sprawne wykonanie ewentualnie zleconych innych badań 
diagnostycznych”. Wyjaśniający dodał ponadto: „Kontakt telefoniczny naszych 
lekarzy funkcjonuje od kilku lat z onkologami Podkarpackiego Centrum Onkologii 
w Brzozowie i układa się bardzo dobrze. W trudnych diagnostycznie przypadkach 
zawsze możemy liczyć na opinie oraz przyjęcie pacjenta do konsultacji 
onkologicznej (…)”. 

(dowód: akta kontroli str. 21-23) 
 
7. W okresie objętym kontrolą badania diagnostyczne zlecane świadczeniobiorcom 
wykonywane były we własnym laboratorium diagnostycznym ZOZ.  

(dowód: akta kontroli str. 24) 
 
8. W ZOZ nie wprowadzono zarówno zasad kierowania na badania diagnostyczne, 
jak również limitów skierowań na takie badania. 
Dyrektor ZOZ wyjaśnił, iż „nie limituje się ilości (wartości) wykonanych badań, gdyż 
stanowią one najważniejszą część w procesie diagnostycznym i nie może 
zabraknąć na nie środków finansowych. Lekarze zakładu wystawiając skierowania 

                                                           
7
 Zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów 

o udzielanie świadczeń w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna 
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kierują się posiadaną wiedzą i umiejętnościami. Starają się postępować zgodnie 
z obowiązującymi standardami w medycynie i aktualnie obowiązującą wiedzą. 
Nie opracowano również zasad kierowania na badania diagnostyczne pozostawiając 
je w gestii samego lekarza rodzinnego. Wynika to z wiedzy i doświadczenia samego 
lekarza. Kierownik comiesięcznie sprawdza faktury za wykonane badania obce, 
analizując czy są one w wykazie badań związanych z realizacją świadczeń lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej i jaki jest ich koszt. Kierownik wyrywkowo dokonuje 
oceny zasadności wystawianych skierowań na badania. Nie może wnikać jednak 
w kompetencje lekarzy, zakładając że postępują oni z poczuciem słuszności 
własnych decyzji diagnostycznych, zgodnie z sumieniem i posiadaną wiedzą”. 

(dowód: akta kontroli str. 21-23) 
 
9. Na podstawie analizy indywidualnej dokumentacji medycznej 30 pacjentów 
objętych opieką lekarza POZ, którym w 2015 r. i 2016 r. wydano kartę DiLO 
ustalono, co następuje: 
- w dokumentacji znajdowały się informacje o: przebytych przez pacjenta 

poważnych chorobach (25 przypadków) oraz chorobach przewlekłych 
(28 przypadków, pobytach w szpitalach (21 przypadków), zabiegach 
chirurgicznych (12 przypadków), szczepieniach (3 przypadki), obciążeniach 
dziedzicznych (8 przypadków), wzroście i masie ciała (21 przypadków).  

- w dokumentacji nie odnotowywano przeprowadzenia z pacjentem rozmów 
o czynnikach ryzyka rozwoju chorób nowotworowych (w tym dotyczących metod 
samobadania), 

- we wszystkich przypadkach w związku z wydaniem karty DiLO w dokumentacji 
dokonano wpisu o rozpoznaniu problemu zdrowotnego oraz odnotowano 
wykonane badania diagnostyczne, 

- w badanej dokumentacji w okresie 5 lat poprzedzających wydanie karty DiLO 
w przypadku 25 pacjentów odnotowano informacje o wykonaniu badań 
profilaktycznych (RTG płuc – 23, per rectum – 4, mammografia – 2, 
kolonoskopia – 3, gastroskopia – 3, cytologia – 1,), a w szczególności: 
- u pacjentki z diagnozą nowotworu jelita grubego – przeprowadzenie 

kolonoskopii, 
 - u pacjentki z diagnozą nowotworu sutka – badanie mammograficzne, 
 - u pacjenta z diagnozą nowotworu płuc – badanie RTG płuc. 
W przypadku 2 pacjentów, u których zdiagnozowano nowotwór sutka oraz gruczołu 
krokowego, w dokumentacji medycznej z 5 lat poprzedzających wydanie karty DiLO 
brak jest wzmianki o wykonaniu kierunkowych badań diagnostycznych 
(odpowiednio: mammografii lub USG piersi oraz badania per rectum).  
Dokumentacja tych pacjentów nie zawierała zapisów wskazujących na ryzyko 
wystąpienia przedmiotowych nowotworów. 

(dowód: akta kontroli str. 25-28) 
 
Dyrektor ZOZ wyjaśnił, iż lekarze POZ pouczali ustnie pacjentów o czynniku ryzyka 
rozwoju chorób nowotworowych w ramach działań związanych z prewencją 
nowotworową. 

 (dowód: akta kontroli str. 29) 
 
 
W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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Stosownie do zapisów art. 5 pkt 27 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. 
o świadczeniach opieki zdrowotne finansowanych ze środków publicznych8 oraz pkt 
4 załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. 
w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki zdrowotnej9, działania 
lekarza POZ powinny być ukierunkowane m.in. na działania profilaktyczne. 
W zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia, profilaktykę 
oraz rozpoznanie chorób świadczeniobiorcy lekarz POZ powinien prowadzić 
edukację zdrowotną, identyfikować czynniki ryzyka oraz zagrożenia zdrowotne 
świadczeniobiorcy, podejmować działania ukierunkowane na ich ograniczenie, 
a także planować i koordynować postępowanie diagnostyczne, stosownie do stanu 
zdrowia świadczeniobiorcy. 
Na podstawie badań kontrolnych ustalono, że prowadzone przez lekarzy POZ 
działania profilaktyczne w zakresie chorób nowotworowych i edukacji zdrowotnej, 
nie były odnotowywane w dokumentacji medycznej pacjentów. Ustalono również, 
iż 25 pacjentów objętych było badaniami w ramach wczesnej diagnostyki (RTG płuc 
wykonano u 77% pacjentów objętych szczegółową kontrolą, badanie per rectum - 
13%, mammografię - 7%, kolonoskopię – 10%, gastroskopię – 10%, cytologię – 
3%), natomiast 5 pacjentom nie wykonano żadnego badania.  
Odstąpienie od wykonywania lub ograniczenie działań w wyżej wymienionym 
zakresie nie współgra z, przypisaną lekarzowi POZ, rolą w ramach pakietu 
onkologicznego. 
 
 
W ocenie Najwyższej Izby Kontroli działania lekarzy POZ związane z diagnostyką 
chorób nowotworowych prowadzone były w sposób prawidłowy. Uwagi NIK dotyczą 
natomiast braku dokumentowania prowadzonych przez lekarzy działań 
profilaktycznych w zakresie chorób nowotworowych i edukacji zdrowotnej. 
 
 

IV. Wniosek. 
 
Przedstawiając powyższe oceny 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 Kontroli10, wnosi o: 
- odnotowywanie, w dokumentacji medycznej pacjentów, prowadzonych przez 

lekarzy POZ działań profilaktycznych w zakresie chorób nowotworowych 
i edukacji zdrowotnej.  

 
 

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 

                                                           
8
 Dz.U. z 2016 poz. 1793 ze zm. 

9
 Dz.U. z 2016 r. poz. 1567 (uprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

20 października 2005 r. w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki  i położnej podstawowej 
opieki zdrowotnej - Dz.U. z 2005 r. Nr 214 poz. 1816, uchylone z dniem 16.06.2016 r.). 

10
 Dz. U. z 2015 r., poz. 1096 oraz z 2016 r. poz. 677 
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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. 

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. 

 
 
Rzeszów, dnia        grudnia 2016 r. 

  
Najwyższa Izba Kontroli 

 
 
 
                 Kontroler                

Delegatura w Rzeszowie 

Dyrektor 

 

 Wiesław Motyka 

            Wojciech Ostrowski 
Główny specjalista kontroli państwowej 
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