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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 Paweł Rakowski, st. inspektor k.p., upoważnienie do kontroli nr LRZ/121/2016 z dnia 
3 października 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie, ul. Korczyńska 57, Krosno 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Dr inż. Piotr Lenik  

(dowód: akta kontroli str. 3) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności1 
Wojewódzki Szpital Podkarpacki w Krośnie (zwany dalej Szpitalem) posiada 
zarówno kadrę jak i wyposażenie umożliwiające realizację pakietu onkologicznego. 

W Szpitalu stosowanie do zapisów § 6a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 
listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej, a także § 8 Zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu 
Zdrowia Nr 79/2014/DSOZ z dnia 5 grudnia 2014 r. opracowano i wdrożono 
procedurę postępowania i organizacji udzielania świadczeń diagnostyki 
onkologicznej i leczenia onkologicznego. 

Stosowanie do wymogów § 5a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego2, 
świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych opracowano i wdrożono 
procedury leczenia i oceny skuteczności leczenia bólu, a ponadto w Szpitalu 
powołano Zespół ds. oceny przyjęć i także konsylium.   

Najwyższa Izba Kontroli ustaliła, że Szpital w miesiącu marcu 2015 r. nie przesyłał 
do Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o pierwszym wolnym terminie 
udzielenia świadczenia, o której mowa w art. 23 ust. 4 ustawy o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych3, a ponadto w Szpitalu nie 
przestrzegano terminów wskazanych w Zarządzeniu Nr 79/2014/DSOZ Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. w sprawie określenia 
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju ambulatoryjna opieka 
specjalistyczna.  

                                                      
1 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie 
2 Dz. U. z 2016 r, poz. 694 ze zm. 
3 Dz. U. z 2016, poz. 1793 ze zm.  

Ocena ogólna 



 

3 

W Szpitalu wbrew zapisom art. 20 ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, w związku z § 1 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się 
świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na 
udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej4, nie ustalono kryteriów medycznych 
dotyczących umieszczania pacjentów onkologicznych na listach oczekujących. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca również uwagę, na fakt, że w Szpitalu 
z opóźnieniem w stosunku do uruchomienia pakietu onkologicznego wprowadzono 
procedurę, o której mowa § 8 ust. 2 pkt 2 Zarządzenia Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia w zakresie postępowania i organizacji udzielania świadczeń 
diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego oraz zawarto umowę ws. 
realizacji świadczeń chemioterapii oraz radioterapii onkologicznej, a także na fakt, iż 
w przypadku umowy dotyczącej badań z zakresu rezonansu magnetycznego 
wystąpiła przerwa.   

Ponadto Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na fakt, iż w Szpitalu stosunkowo 
niski odsetek pacjentów było leczonych w ramach pakietu onkologicznego.    

 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Ambulatoryjna opieka specjalistyczna.  

1.1. Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (dalej AOS).  

1.  Spełnianie przez AOS wymagań w zakresie realizacji pakietu 
onkologicznego.  

1.1. Wyposażenie w sprzęt medyczny w AOS.  

Wyposażenie Szpitala w sprzęt medyczny w AOS  (poradni ginekologicznej oraz 
chirurgii)  było zgodne zarówno z załącznikiem Nr 1 do rozporządzenia Ministra 
Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej5, jak i również umową z Narodowym 
Funduszem Zdrowia.  

(dowód: akta kontroli str. 4-150, 151, 257, 258-263, 418-462) 

1.2. Zasoby kadrowe w AOS.  

Szpital w AOS dysponował zasobami kadrowymi, które były zgodne z umową 
zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia O udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, a lekarze pracowali 
w godzinach wskazanych do Funduszu. 

(dowód: akta kontroli str. 4-150, 151, 257, 258-263, 418-462) 

1.3. Procedury postępowania i organizacji udzielania świadczeń diagnostyki 
onkologicznej i leczenia onkologicznego. 

W ramach realizacji wymagań określonych w § 6a rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
ambulatoryjnej opieki specjalistycznej oraz zapisów § 8 Zarządzenia Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 79/2014/DSOZ z dnia 5 grudnia 2014 r., 
Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie, w dniu 10 marca 

                                                      
4 Dz. U. z 2005, Nr 200, poz. 1661 
5 Dz. U. z 2016, poz.357 j.t. 
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2015 r. wprowadził w Szpitalu procedurę postepowania i organizacji udzielania 
świadczeń diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego. 

(dowód: akta kontroli str. 264-277, 293-295) 

W wyjaśnieniu na okoliczność opóźnień we wprowadzeniu w Szpitalu procedur 
dotyczących stosowania pakietu onkologicznego Pani Lucyny Chłosta - kierownik 
Działu Kontraktowania i Nadzoru Świadczeń Medycznych podała, iż opóźnienie 
wynikało z trudności z pozyskaniem odpowiedniego personelu, konieczności 
uzyskania przez lekarzy dostępu do systemu KRN, brak informacji ze strony NFZ 
dotyczących zasad realizacji i  rozliczenia świadczeń, konieczność zatrudnienia 
koordynatora i przeprowadzenia szkoleń wewnętrznych, a także zdobycia uprawnień 
do systemu Ap-DiLO. 

(dowód: akta kontroli str. 544-553) 

1.4. Dostępność świadczeń diagnostyki onkologicznej w zakresie diagnostyki 
laboratoryjnej, tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, pozytonowej 
tomografii emisyjnej oraz medycyny nuklearnej i badań endoskopowych. 

W myśl zapisów § 6a pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu AOS oraz § 8 Zarządzenia Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia Nr 79/2014/DSOZ z dnia 5 grudnia 2014 r. świadczeniodawca 
biorący udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń 
w poradniach specjalistycznych, w zakresie świadczenia diagnostyki onkologicznej 
winien zapewniać i finansować w ramach diagnostyki onkologicznej, dostęp, co 
najmniej do badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego, 
pozytonowej tomografii emisyjnej, medycyny nuklearnej oraz endoskopowych.  

Szpital w ramach własnej działalności zapewniał badania endoskopowe oraz 
tomografię komputerową. 

(dowód: akta kontroli str. 278-292) 

Badania z zakresu rezonansu magnetycznego, pozytonowej tomografii emisyjnej 
oraz medycyny nuklearnej były prowadzone przez podmioty zewnętrzne, na 
podstawie umów, w których wynagrodzenie zostało określone w sposób ryczałtowy.  

Umowa ws. badań z zakresu scyntygrafii zastała zawarta przez Szpital w  1999 
roku.  

Umowa w sprawie realizacji chemioterapii oraz radioterapii onkologicznej została 
zawarta przez Szpital w dniu 15 maja 2015 r.  

Umowa o udzielanie świadczeń w zakresie rezonansu magnetycznego z dnia 20 
marca 2014 r. obowiązywała do dnia 19 marca 2015 r., a kolejna umowa w tym 
zakresie zawarta została w dniu 25 czerwca 2015 r. i obowiązywała do dnia 30 
czerwca 2016 r., a w 2016 roku umowa w przedmiocie realizacji wskazanych badań 
zawarta została dniu 15 lipca 2016 r. 

W kwestii terminu zawierania umów Pani Lucyna Chłosta wyjaśniła, iż umowa 
współpracy ws. chemioterapii, radioterapii onkologicznej i medycyny nuklearnej 
została zawarta z opóźnieniem z uwagi na wdrożenie realizacji pakietu przez Szpital 
od II kwartału 2015 r. Z uwagi na ograniczoną liczbę ośrodków onkologicznych na 
Podkarpaciu, placówką najbliżej położoną był Szpital Specjalistyczny w Brzozowie, 
z dyrekcją, którego podjęto rozmowy w I kwartale 2015 r. Oficjalnie Szpital 
w Krośnie wystąpił o zawarcie pisemnej umowy w dniu 15.04.2015 r. Ostateczną 
umowę podpisano w  dniu 15.05.2015 r. z mocą obowiązywania od 1.04.2015 r., 
gdyż tego dnia zakończono uzgodnienia ustne. Do czasu zawarcia umowy tj. dnia 
15.04.2015 r. pacjenci wymagający onkologicznego leczenia specjalistycznego byli 
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kierowani na wcześniejszych zasadach tj. najczęściej do placówki w Brzozowie, 
w niektórych przypadkach do ośrodka w Rzeszowie lub innych ośrodków 
klinicznych. 

Szpital nie ponosił kosztów wykonywanych świadczeń chemio i radioterapii lub 
innego leczenia onkologicznego, gdyż były one rozliczane bezpośrednio z NFZ 
przez podmioty realizujące.  

(dowód: akta kontroli str. 296-352, 550-553) 

Według wyjaśnień Pani Lucyny Chłosta  przerwy w ciągłości umów na rezonans 
magnetyczny wynikały z przedłużonego postępowania konkursowego, a w okresie 
przerwy Szpital miał ustne zapewnienie wykonywania usług.  

(dowód: akta kontroli str. 533-536) 

2. Realizacja pakietu onkologicznego w AOS.   

2.1. Karty wydane w ramach świadczeń udzielanych w AOS. 

W AOS, w 2015 roku wydano cztery karty DiLO (jedna w drugim i trzecim kwartale 
oraz dwie w czwartym kwartale). 

W tym samym okresie do Szpitala zgłosiło się 38 pacjentów z wydaną kartą DiLO 
przez lekarzy POZ. W trzynastu przypadkach potwierdzono rozpoznanie 
nowotworów z grupy C. 

W 2016 roku w AOS wydano trzynaście kart DiLO (w pierwszym kwartale osiem, 
drugim cztery oraz jedną w trzecim kwartale).  

W 2016 (do 31 sierpnia) roku do Szpitala zgłosiło się 39 pacjentów z wydaną kartą 
DiLO przez lekarzy POZ i w okresie tym potwierdzono 13 przypadków nowotworów 
złośliwych.  

(dowód: akta kontroli str. 533-535) 

2.2.  Listy oczekujących na udzielenie świadczenia w zakresie onkologii.   

Zgodnie z art. 20 ust. 12 i 13 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, dla świadczeniobiorców objętych 
diagnostyką mającą na celu rozpoznanie nowotworu złośliwego lub leczeniem 
mającym na celu wyleczenie tego nowotworu świadczeniodawca prowadzi odrębną 
listę oczekujących na udzielenie świadczenia, a świadczeniodawca umieszcza 
świadczeniobiorcę, z wyjątkiem świadczeniobiorcy znajdującego się w stanie 
nagłym, na wskazanej liście, na podstawie karty diagnostyki i leczenia 
onkologicznego, o której mowa w art. 32a ust. 1 (tj. bez skierowania), oraz 
następujących kryteriów medycznych opartych na aktualnej wiedzy medycznej: 
stanu zdrowia świadczeniobiorcy, rokowania co do dalszego przebiegu nowotworu, 
chorób współistniejących mających wpływ na nowotwór, z powodu którego ma być 
udzielone świadczenie i zagrożenia wystąpienia, utrwalenia lub pogłębienia 
niepełnosprawności.  

W stosownie do wymogów wskazanego przepisu prowadzono listy oczekujących na 
udzielenie świadczeń onkologicznych, a listy te prowadzone były odrębnie dla 
poszczególnych oddziałów i oddziałów.  

(dowód: akta kontroli str. 353-383) 

W myśl art. 20 ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze 
środków publicznych, w przypadku zmiany stanu zdrowia świadczeniobiorcy, 
wskazującej na potrzebę wcześniejszego niż w ustalonym terminie udzielenia 
świadczenia, świadczeniobiorca informuje o tym świadczeniodawcę, który, jeżeli to 
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wynika z kryteriów medycznych, koryguje odpowiednio termin udzielania 
świadczenia i informuje niezwłocznie świadczeniobiorcę o nowym terminie. 

W Szpitalu nie określono kryteriów medycznych dotyczących kolejności 
umieszczania pacjentów onkologicznych na liście oczekujących na udzielenie 
świadczenia. 

W wyjaśnieniu na okoliczność braku kryteriów medycznych dotyczących udzielania 
świadczeń medycznych w Szpitalu wskazano, iż kolejka prowadzona jest na 
poszczególny etap postępowania diagnostycznego lub leczniczego, 
a świadczeniodawca nie ma obowiązku określania kryteriów medycznych 
dotyczących kolejności umieszczania na liście pacjentów oczekujących na 
świadczenie onkologiczne.  

(dowód: akta kontroli str. 554-561) 

2.3. Przekazywanie do Narodowego Funduszu Zdrowia informacji o pierwszym 
wolnym terminie udzielania świadczeń.  

Stosownie do zapisów art. 23 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, świadczeniodawca przekazuje, co najmniej 
raz w tygodniu oddziałowi wojewódzkiemu Funduszu właściwemu ze względu na 
miejsce udzielania świadczeń informację o pierwszym wolnym terminie udzielenia 
świadczenia, obliczonym w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie 
art. 190 ust. 1.  

Kontrolą w zakresie przekazywania przez Szpital informacji dotyczących pierwszego 
wolnego terminu objęto miesiące: marzec oraz sierpień 2015 i 2016 r. 

Szpital nie przekazał informacji o pierwszym wolnym terminie w miesiącu marcu 
2015 r., a w pozostałych terminach informacje te zostały przekazane.  

(dowód: akta kontroli str. 384-396) 

W powyższej kwestii wskazano, iż informacja taka została przekazana w kwietniu 
2015 r., a powodem opóźnienia były problemy z uzyskaniem uprawnień przez 
odpowiedzialnego pracownika, a także brak szczegółowych wytycznych i szkoleń po 
stronie NFZ.  

(dowód: akta kontroli str. 533-535) 

2.4. Zespół ds. oceny przyjęć.  

W dniu 8 kwietnia 2013 r. Dyrektor Szpitala Zarządzeniem Nr 108/2013 powołał 
Zespół oceny przyjęć, do którego zadań należała ocena listy oczekujących na 
udzielenie świadczenia zdrowotnego pod względem prawidłowości prowadzenia 
dokumentacji, czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia oraz zasadności 
i przyczyn zmian terminów udzielania świadczeń.   

Skład wskazanego Zespołu był zgodny z zapisami art. 21 ust. 2 ustawy 
o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.   

Zespół pracował w składzie określonym w Zarządzeniu Dyrektora Szpitala 
i prowadził oceny listy oczekujących na udzielenie świadczenia w poradniach 
i oddziałach Szpitala pod względem prawidłowości prowadzenia dokumentacji, 
czasu oczekiwania na udzielenie świadczenia oraz zasadności i przyczyn zmian 
terminów udzielenia świadczeń, a z jego prac sporządzane były pisemne raporty.   

W kontroli ustalono, iż zgodnie z powołanym Zarządzeniem w skład Zespołu 
wchodziła m.in. Pani O. - naczelna pielęgniarka,  która od lutego 2016 r. nie jest 
pracownikiem Szpitala. 
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W wyjaśnieniu na powyższą okoliczność Pani Lucyna Chłosta wskazała, iż Pani 
O. omyłkowo nie została wyłączona z zespołu.   

(dowód: akta kontroli str. 397, 464, 498-532, 614-620) 

3. Dostęp do świadczeń w AOS. 

3.1. Pacjenci spełniający kryterium objęcia pakietem onkologicznym w AOS.  

W 2014 roku w AOS było 335 pacjentów uzyskało świadczenie zdrowotne 
w leczeniu onkologicznym (pacjentom tym wykonano 1.298 badań 
diagnostycznych).  

W 2015 roku pakietem onkologicznym objęto 12 pacjentów, a w 2016(do końca 
sierpnia) roku 19.  

Pacjentom tym wykonano 39 (w 2015 roku) i 69 (w 2016 roku) badań.  

W tym samym okresie w ramach umów objętych limitami leczono odpowiednio 323 
i 225 pacjentów, którym wykonano 1.365 i 1.008 badań diagnostycznych.  

(dowód: akta kontroli str. 533-535) 

3.2. Czas oczekiwania pacjentów na udzielenie świadczenia onkologicznego. 

Średni czas oczekiwania pacjentów w AOS na świadczenie onkologiczne w Szpitalu 
w latach 2015 – 2016 uległ skróceniu w przypadku większości poradni.  

W 2014 roku średni czas oczekiwania na udzielenie świadczenia w poradni chirurgii 
onkologicznej wynosił 8 dni, w poradni gruźlicy i chorób płuc od 1 do 3 dni, poradni  
gastroenterologicznej od 73 do 91 dni, w poradni endokrynologicznej od 35 do 59 
dni, ginekologiczno – położniczej 2 do 34 dni, chirurgii ogólnej od 11 do 14 dni, 
urologicznej od 70 do 82 dni, hematologicznej od 33 do 107 dni.   

Od 2015 roku w przypadku poradni gruźlicy i chorób płuc, endokrynologicznej, 
ginekologiczno – położniczej, chirurgicznej i hematologicznej pacjenci z kartami 
DiLO byli obsługiwani w pierwszej kolejności, bez oczekiwania w kolejkach.  

W poradni chirurgii onkologicznej czas ten uległ skróceniu z 26 dni według stanu na 
koniec trzeciego kwartału 2015 r., do 10 według stanu na dzień 31 sierpnia 2016 r., 
poradni gastroenterologicznej czas oczekiwania uległ skróceniu z 29 dni na koniec 
drugiego kwartału 2015 r., do 13 dni według stanu na koniec drugiego kwartału 
2016 r. i braku oczekujących na dzień 31 sierpnia 2016 r., poradni urologicznej 
średni czas oczekiwania uległ skróceniu z 18 dni według stanu na koniec drugiego 
kwartału 2015 r. do 11 dni według stanu na koniec sierpnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 467-472) 

Według wyjaśnień Pani Lucyny Chłosta, średni rzeczywisty czas oczekiwania 
w systemie Ap-Kolce dotyczył okresu pomiędzy wpisaniem pacjenta w Ap-Kolce, 
a datą skreślenie w systemie, który nie jest tożsamy z faktyczną data udzielenia 
świadczenia. Rzeczywista data udzielenia świadczenia wpisana w Ap-Kolce to 
dzień, w którym skreślono pacjenta. W rzeczywistości okres pomiędzy wpisem do 
kolejki, a data udzielenia świadczenia był znacznie krótszy. 

(dowód: akta kontroli str. 467-472) 

3.3. Terminy udzielania świadczeń diagnostycznych w ramach pakietu 
onkologicznego. 

W kwestii możliwości pozyskania danych dotyczących numeru karty DiLO, daty 
wpisu na listę oczekujących na udzielenie porady onkologicznej, daty porady 
początkowej, daty pierwszego badania diagnostycznego, daty zakończenia 
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diagnostyki wstępnej, daty wpisu na listę oczekujących na poradę początkową na 
etapie diagnostyki pogłębionej, daty porady początkowej na etapie diagnostyki 
pogłębionej, daty wykonania pierwszego badania w ramach diagnostyki pogłębionej, 
daty zakończenia diagnostyki pogłębionej,  daty konsylium oraz daty rozpoczęcia 
leczenia szpitalnego z systemu AP-DiLO wskazano, że nie jest możliwe 
wygenerowanie z systemu raportu w zakresie danych wnioskowanych przez NIK, 
ponieważ system nie jest przygotowany do generowania tego typu zestawień, 
natomiast możliwy jest podgląd poszczególnych kart w systemie AP-DiLO.   

Zgodnie z §15 ust. 1 Zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r., świadczeniodawca udzielający 
świadczeń z zakresu diagnostyki onkologicznej, obowiązany jest wykonywać te 
świadczenia w terminach nieprzekraczających 35 dni - w przypadku wykonywania 
wstępnej diagnostyki onkologicznej, przy czym od dnia zapisania świadczeniobiorcy 
na listę oczekujących, do dnia uzyskania porady początkowej rozpoczynającej 
wstępną diagnostykę onkologiczną nie może upłynąć więcej niż 14 dni, 28 dni 
w przypadku wykonywania pogłębionej diagnostyki onkologicznej.   

Ponadto stosownie do zapisów powołanego Zarządzenia od dnia zakończenia 
diagnostyki wstępnej, do dnia wykonania porady początkowej rozpoczynającej 
pogłębioną diagnostykę onkologiczną nowotworu złośliwego nie może upłynąć 
więcej niż 7 dni, albo od dnia zapisania świadczeniobiorcy na listę oczekujących, do 
dnia wykonania porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę 
onkologiczną nowotworu złośliwego nie może upłynąć więcej niż 7 dni – 
w przypadku realizacji przez innego świadczeniodawcę pogłębionej diagnostyki 
onkologicznej dotyczącej innej lokalizacji nowotworu złośliwego niż będąca 
podstawą realizacji wstępnej diagnostyki onkologicznej, lub też od dnia wykonania 
u świadczeniobiorcy porady w poradni specjalistycznej, w trakcie, której stwierdzono 
nowotwór złośliwy i wystawiono kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego, do dnia 
wykonania porady początkowej rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę 
onkologiczną nowotworu złośliwego nie może upłynąć więcej niż 7 dni, jeżeli jest 
ona realizowana u tego samego świadczeniodawcy, albo od dnia zapisania 
świadczeniobiorcy na listę oczekujących, do dnia wykonania porady początkowej 
rozpoczynającej pogłębioną diagnostykę onkologiczną nowotworu złośliwego 
u świadczeniobiorcy, o którym mowa w lit. c nie może upłynąć więcej niż 7 dni – 
w przypadku realizacji przez innego świadczeniodawcę pogłębionej diagnostyki 
onkologicznej.  

(dowód: akta kontroli str. 353-383) 

Analiza 78 kart DiLO wykazała, iż w jednym przypadku przekroczono termin 14 -
dniowy termin na udzielenie porady początkowej w ramach etapu diagnostyki 
wstępnej (termin ten przekroczono o 13 dni), a także, iż w 9 przypadkach 
przekroczono 7 - dniowy termin pomiędzy zakończeniem diagnostyki wstępnej, 
a terminem porady początkowej w ramach etapu diagnostyki pogłębionej (terminy te 
zostały przekroczone w zakresie od 1 do 20 dni).  

W wyjaśnieniu na powyższa okoliczność Szpital Pani Lucyna Chłosta wskazała: 
przekroczenie terminów wskazanych w zarządzeniu Prezesa Narodowego 
Funduszu Zdrowia w zakresie przewidzianym w § 15 ust. 1 wynika z wielu 
czynników, a są to m.in.: nie wskazanie przez lekarzy POZ konkretnej lokalizacji 
nowotworu, co wydłuża proces diagnostyczny, bardzo ograniczona diagnostyka 
realizowana przez lekarza POZ wystawiającego kartę DiLO, pomimo posiadania 
kompetencji do wykonywania badań zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia  
z dnia 20 października 2014 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej,   stosunek pacjenta do procesu diagnostycznego 
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i jego świadomość w zakresie konieczności współpracy z personelem (rezygnacja 
z diagnostyki, nie zgłaszanie się na umówione badania, bagatelizowanie informacji 
o swoim stanie zdrowia), sytuacje losowe pacjentów przyjętych na szybką ścieżkę 
onkologiczną (np. problemy rodzinne), wskazania lekarzy opisujących badania 
obrazowe do wykonania kolejnych badań z uwagi na niejednoznaczny obraz 
radiologiczny i trudności w jednoznacznej ocenie.   

(dowód: akta kontroli str. 605-606, 660-685) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

Szpital wbrew przepisom art. 23 ust. 4 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, w marcu 2015 r. nie przekazał informacji 
o pierwszym wolnym terminie Funduszu właściwemu ze względu na miejsce 
udzielania świadczeń.   

Ponadto w kontroli ustalono, iż nie dotrzymywano terminów udzielania świadczeń 
w ramach diagnostyki onkologicznej wskazanych w Zarządzeniu Nr 79/2014/DSOZ 
Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. (w 10 
przypadkach na 78 objętych analizą).  

W Szpitalu wbrew zapisom art. 20 ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych, w związku z § 1 rozporządzenia Ministra 
Zdrowia w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować się 
świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach oczekujących na 
udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, nie ustalono kryteriów medycznych 
dotyczących umieszczania pacjentów onkologicznych na listach oczekujących.  

W Szpitalu z opóźnieniem w stosunku do uruchomienia pakietu onkologicznego 
wprowadzono procedurę postepowania i organizacji udzielania świadczeń 
diagnostyki onkologicznej i leczenia onkologicznego (procedura została 
ustanowiona w dniu 10 marca 2015 r.) oraz zawarto umowę ws. realizacji 
chemioterapii oraz radioterapii onkologicznej (umowa została zawarta w dniu 15 
maja 2015 r.), bowiem pakiet onkologiczny zaczął obowiązywać od 1 stycznia 
2015 r. 

Ponadto w przypadku umowy dotyczącej realizacji na rzecz pacjentów Szpitala 
badań z zakresu rezonansu magnetycznego wystąpiła przerwa w jej obowiązywaniu 
(w okresie od 19 marca do 25 czerwca 2015 r. oraz od 30 czerwca 2016 r. do 15 
lipca 2016 r.).  

Najwyższa Izba Kontroli stwierdza, że Szpital w AOS dysponował zarówno kadrą jak 
i wyposażeniem umożliwiającym realizacje pakietu onkologicznego, niemniej jednak, 
w Szpitalu z opóźnieniem w stosunku do obowiązywania pakietu onkologicznego 
podjęto szereg działań wdrażających jego funkcjonowania, a także nie zapewniono 
ciągłości umów w zakresie diagnostyki onkologicznej dotyczącej wykonywania 
rezonansu magnetycznego. 

 

 

 

2. Leczenie Szpitalne.  

 Spełnianie przez Szpital wymagań w zakresie wdrażania i realizacji pakietu 
onkologicznego.  

2.1. Warunki w zakresie wyposażenia oraz kwalifikacji personelu.  

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 



 

10 

W kontroli ustalono, że zasoby kadrowe Szpitala były zgodne z określonymi 
w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego oraz 
wymogami określonymi w załącznikach Nr 5, 7 i 12 do Zarządzenia Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 81/2014/DSOZ z dnia 5 grudnia 2014 r., 
natomiast dwóch lekarzy udzielających nie zostało zgłoszonych do Narodowego 
Funduszu Zdrowia.  

W kwestii niezgłoszenia lekarzy do NFZ Pani Lucyna Chłosta wyjaśniła, iż nie zostali 
oni zgłoszeni omyłkowo.  

(dowód: akta kontroli str. 562-564, 595-603) 

2.2. Procedury w zakresie postępowania terapeutycznego.  

W Szpitalu stosownie do zapisów  § 4a ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, Dyrektor 
Szpitala  Zarządzeniami Nr 78/15 z dnia 6 marca 2015 r. oraz Nr 10/2016 z dnia 18 
stycznia 2016 r. powołał Wielodyscyplinarny Zespół Terapeutyczny na potrzeby 
Konsylium Onkologicznego, do którego zadań należało planowanie i koordynowanie 
procesu leczenia pacjentów, w tym analiza dokumentacji medycznej, ocena jakości 
i kompleksowości pogłębionej diagnostyki onkologicznej, kwalifikowanie pacjentów 
do leczenia zabiegowego, chemioterapii lub radioterapii, ustalanie planu leczenia, 
podsumowanie leczenia oraz wypełnianie kart diagnostyki i leczenia 
onkologicznego. Skład powołanego Zespołu był zgodny z zapisami powołanego 
rozporządzenia Ministra Zdrowia, a do jego zdań należało planowanie i koordynacja 
procesu leczenia.  

Ponadto w Szpitalu celem obsługi Konsylium Onkologicznego powoływano 
koordynatora, do którego zadań należało: obsługa konsylium, w tym 
w szczególności kompletowanie i nadzór nad dokumentacja medyczną, rozliczanie 
świadczeń, rejestracja pacjentów onkologicznych na świadczenia diagnostyczne, 
powiadamianie pacjentów o terminach udzielania świadczeń.  

(dowód: akta kontroli str. 398-404) 

Realizacja pakietu onkologicznego w leczeniu Szpitalnym.  

2.3. Skład Konsylium. 

Stosownie do zapisów § 4a lit. a rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 
listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia 
szpitalnego, świadczeniodawca udzielający świadczeń gwarantowanych, w trybie 
hospitalizacji i hospitalizacji planowej, realizujący leczenie onkologiczne powinien 
powołać wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny, który w przypadku leczenia osób 
dorosłych winien składać się ze specjalistów w dziedzinie: onkologii klinicznej, 
radioterapii lub radioterapii onkologicznej albo medycyny nuklearnej - w przypadku 
nowotworów leczonych z wykorzystaniem medycyny nuklearnej, chirurgii 
onkologicznej albo ogólnej, albo w innej dziedzinie zabiegowej odpowiedniej dla 
danego rodzaju lub umiejscowienia nowotworu oraz rentgenodiagnostyki lub 
radiologii, lub radiodiagnostyki, lub radiologii i diagnostyki obrazowej.  

W skład konsylium powołanego w Szpitalu wchodzili m.in. lekarze o specjalizacjach 
z zakresu: radioterapii onkologicznej, chirurgii onkologicznej, radiologii i diagnostyki 
obrazowej, którzy byli zatrudni zarówno na podstawie umów cywilno – prawnych jak 
i umów o pracę.  

(dowód: akta kontroli str. 398-402, 565-573) 
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2.4. Określenie sposobu postępowania terapeutycznego przez zespół 
interdyscyplinarny.  

Analizą w zakresie określenia sposobu postepowania terapeutycznego przez 
konsylium objęto 30 kart DiLO.  

Konsylium w każdym przypadku gdy u pacjenta potwierdzono nowotwór określało 
dalszy sposób postepowania terapeutycznego.  

(dowód: akta kontroli str. 554-561,  674-685) 

2.5. W Szpitalu stosownie do zapisów § 4a lit. c rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, 
każdorazowo wyznaczono koordynatora (badaniem objęto 30 kart DiLO). 

Do zadań koordynatora należało m.in. : kompletowanie i nadzór nad dokumentacją 
onkologiczną pacjentów, obsługa sekretarska konsylium lekarskiego, rejestracja 
pacjentów onkologicznych na świadczenia diagnostyczne i leczenie oraz odbiór 
wyników, powiadamianie pacjentów o terminach udzielania świadczeń oraz 
przekazywania dokumentacji,  zakładanie w systemie informatycznym, wypełnianie 
oraz wydruk kart DILO. 

Koordynator w ramach wykonywanych czynności m.in. ustalał terminy zleconych 
badań i informował o nich pacjentów.  

(dowód: akta kontroli str. 403, 574-575) 

2.6. W skład powołanego przez Dyrektora Szpitala Konsylium stosownie do zapisów  
§ 4a pkt 3 lit. b rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego wchodził m.in. psycholog oraz 
fizjoterapeuta, którzy byli zatrudnieni na umowie cywilno – prawnej oraz umowie 
o pracę.   

Analiza zapisów 30 kart DiLO wykazała, że w pracach konsylium nie brał udziału 
psycholog oraz fizjoterapeuta.  

Według wyjaśnień Pani Lucyny Chłosta, zapewnienie udziału w zespole 
fizjoterapeuty i psychologa nie oznacza obowiązku uczestnictwa tych osób 
w każdym konsylium. Taka interpretacja została przedstawiona przez Ministerstwo 
Zdrowia. Tak, więc Szpital zapewnił w udokumentowany sposób możliwość 
uczestnictwa personelu z innych zawodów medycznych, w sytuacji gdyby to było 
konieczne.  

 (dowód: akta kontroli str. 463, 554-561) 

2.7. Koordynacja leczenia w zakresie chemioterapii, radioterapii onkologicznej 
i medycyny nuklearnej.  

Szpital we własnym zakresie nie prowadził leczenia w zakresie chemioterapii, 
radioterapii onkologicznej oraz medycyny nuklearnej. Leczenie we wskazanych 
zakresach prowadzone było na podstawie zawartych przez Szpital umów przez 
podmioty zewnętrzne, a uzgodnienia z zewnętrznymi podmiotami w zakresie 
leczenia prowadził koordynator.  

(dowód: akta kontroli str. 296-297, 574-575, 598-599) 

2.8. Zgodnie z § 5a rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, świadczeniodawca udzielający 
świadczeń gwarantowanych, o których mowa w § 3 ust. 1, jest obowiązany do 
opracowania i wdrożenia procedury leczenia i oceny skuteczności leczenia bólu. 
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Dyrektor Szpitala Zarządzeniem Nr 154/15 z dnia 29 maja 2015 r. ustalił standardy 
leczenia bólu. 

W kwestii sposobu realizacji procedur leczenia bólu Pani Dorota Kostrzewa – 
Położna Naczelna  wyjaśniała, że procedura jest realizowana w ten sposób, iż 
pielęgniarka przy przyjęciu pacjenta do Oddziału identyfikuje pacjentów 
z dolegliwościami i odnotowuje ten fakt w dokumentacji indywidualnej pacjenta. 
Lekarz dokonuje wstępnej weryfikacji oceny występowania dolegliwości bólowych 
pacjenta, wdraża i prowadzi bieżący nadzór nad procesem leczenia bólu. Jest on 
zobowiązany do wpisywania w indywidualną kartę zleceń leczenia 
przeciwbólowego, pielęgniarka realizuje wpisane zalecenia lekarskie oraz prowadzi 
kontrolę natężenia bólu nie rzadziej niż raz w ciągu dyżuru.  

W wyjaśnieniu na okoliczność terminu wprowadzenia wskazanego Zarządzenia Pani 
Dorota Kostrzewa podała, iż przed majem 2015 roku, każdy oddział prowadził 
postępowanie bólowe wg. obowiązującej wiedzy medycznej oraz doświadczenia 
własnego w tej dziedzinie, a w maju 2015 roku doszło do sformalizowania 
i określenia standardu leczenia bólu.  

(dowód: akta kontroli str. 537-538, 576) 

Stosownie do zapisów § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 
r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania6 w Szpitalu prowadzono księgi raportów pielęgniarskich. 

W księgach raportów pielęgniarskich brak jest wpisów dotyczących leczenia bólu, 
a informacje dotyczące sposobu leczenia bólu były wpisywane do Kart zleceń, 
w których też znajdowały się potwierdzenia ich realizacji. 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta 
i Rzeczniku Praw Pacjenta7, każdy pacjent ma prawo do stosowania metod, które 
odpowiadają aktualnie dostępnej wiedzy medycznej, w tym również w zakresie 
podejmowania działań uśmierzających ból. 

 

W Szpitalu prowadzono karty oceny i leczenia bólu dla pacjentów pooperacyjnych, 
a informacje dot. sposobu leczenia bólu były wpisywane do Kart zleceń, w których 
też znajdowały się potwierdzenia ich realizacji.  

Według wyjaśnień Pani Dorota Kostrzewa, karty oceny i leczenia bólu prowadzi się 
tylko dla pacjentów operowanych. 

(dowód: akta kontroli str. 537-538,  576) 

2.9. Rozpoznanie nowotworów w AOS, POZ i leczeniu Szpitalnym. 

Łącznie w okresie objętym kontrolą według danych z aplikacji AP-DiLO, w ramach 
kart wydanych w POZ, nowotwór rozpoznano w 27 przypadkach (14 w 2015 roku 
oraz do końca sierpnia 2016 r. – 13 przypadków).  

W AOS w 2015 roku rozpoznano nowotwór w 4 przypadkach, a do końca sierpnia 
2016 r. w 13 przypadkach, a w ramach leczenia szpitalnego w 2015 roku w 205 
przypadkach rozpoznano nowotwory, a do końca sierpnia 2016 r. w 224 
przypadkach. 

Według wyjaśnień Pani Lucyny Chłosta, Szpital bez przeanalizowania każdej 
indywidulanej dokumentacji medycznej nie ma możliwości ustalenia liczby 

                                                      
6 Dz. U. z 2015 r., poz. 2069. 
7 Dz. U. z 2016, poz. 823 
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złośliwych nowotworów rozpoznanych, z uwagi na fakt, iż znajdujące się w systemie 
dane nie zawierają informacji dotyczącej daty rozpoznania. 

(dowód: akta kontroli str. 577-583) 

W AOS w 2014 roku w całym 2014 roku leczonych było 335 osób z rozpoznaniem 
nowotworowym, w 2015 roku – 323 osoby oraz w okresie styczeń – sierpień 2016 r. 
– 225 osoby. 

Analogicznie w leczeniu Szpitalnym w całym 2014 roku hospitalizowano 
z rozpoznaniem nowotworów 513 pacjentów, natomiast w 2015 roku odpowiednio 
418 pacjentów i w okresie styczeń – sierpień 2016 r. – 340 osób.  

Według wyjaśnień Pani Lucyny Chłosta, dane liczbowe dotyczące wydanych kart 
DiLO, w których nastąpiło rozpoznanie nowotworów złośliwych ma tendencje 
wzrostową (wzrost o 69% pomiędzy 2015 i 2016 rokiem), jednak danych tych nie 
można porównać do roku 2014 z uwagi na fakt, iż wówczas jeszcze nie 
funkcjonował pakiet onkologiczny.  

Ponadto informujemy, iż liczba hospitalizowanych z nowotworem nie może być 
równa liczbie wydanych kart DiLO z następujących powodów: 

-wśród hospitalizowanych są pacjenci, którym wydano kartę DiLO w POZ lub AOS 
lub nawet w innym podmiocie, 

-wśród hospitalizowanych są pacjenci leczeni, a nie tylko diagnozowani, którym 
wystawia się jednorazową kartę DiLO, a także pacjenci którzy zrezygnowali 
z szybkiej ścieżki onkologicznej z różnych przyczyn (np. stanu paliatywnego), 

-u pacjentów, u których rozpoznano dwa nowotwory z tej samej grupy, zakłada się 
jedną kartę DiLO, ale w samych hospitalizacjach osoba taka może występować 
wielokrotnie. 

(dowód: akta kontroli str. 577-583) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości.  

W Szpitalu z opóźnieniem w stosunku do obowiązywania pakietu onkologicznego 
(ten obowiązywał od dnia 1 stycznia 2015 r.) wprowadzono standardy leczenia bólu 
(Zarządzeniem Nr 154/15 z dnia 29 maja 2015 r. Dyrektora Szpitala) , które nadto 
obowiązywały pacjentów, którzy byli po zabiegach operacyjnych, a standardów tych 
nie stosowano wobec pozostałych pacjentów,  

Szpital  posiadał kadrę oraz sprzęt medyczny umożliwiające realizacje pakietu 
onkologicznego.  

Ponadto w Szpitalu powołano konsylium, które w każdym indywidualnym przypadku 
stwierdzenia u pacjenta choroby nowotworowej wyznaczało sposób postepowania 
terapeutycznego, a także koordynatora leczenia onkologicznego. 

3. Dostęp do świadczeń w leczeniu Szpitalnym.  

3.1. Ilość pacjentów spełniających kryterium objęcia pakietem onkologicznym.  

W 2014 roku w szpitalu leczono 513 pacjentów, którym wykonano łącznie 8.028 
badań. 

W 2015 roku w ramach pakietu onkologicznego leczono 81 pacjentów (którym 
wykonano 1.417 badań), a w 2016 roku 64 pacjentów (którym wykonano 1.081 
badań). 

Ustalone 
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W 2015 w ramach umów objętych limitami leczono 418 pacjentów, którym 
wykonano 7.315 badań diagnostycznych, a w 2016 roku 340 pacjentów, którym 
wykonano 5.983 badania diagnostyczne.  

 (dowód: akta kontroli str. 533-535) 

3.2. Czas oczekiwania pacjentów onkologicznych na udzielenie świadczeń 
w porównaniu do okresu sprzed wprowadzenia pakietu onkologicznego. 

Według wyjaśnień pani Lucyny Chłosta, w 2014 roku nie realizowano pakietu 
onkologicznego i w związku z tym nie prowadzono odrębnych kolejek dla pacjentów 
z rozpoznaniem onkologicznym, a ustalenie czasu oczekiwania wymagałoby 
ręcznego ich zestawienia.   

(dowód: akta kontroli str. 594) 

W 2014 roku średni czas oczekiwania na oddziale ginekologiczno – położniczym 
wynosił od 6 dni na koniec pierwszego kwartału do 15 dni na koniec roku, na 
oddziale gastroenterologicznym średni czas oczekiwania w 2014 roku wynosił od 24 
do 63 dni, na oddziale urologicznym od 14 do 17 dni i na oddziale 
pulmonologicznym od 110 do 136 dni.  

(dowód: akta kontroli str. 473-487) 

W przypadku oddziału ginekologicznego - położniczego na przestrzeni lata 2015 – 
2016 średni czas oczekiwania uległ wydłużeniu z 2 do 4 dni (w zestawieniu koniec 
pierwszego kwartału 2015 r., a drugim i trzecim kwartałem 2016 r.).  

W przypadku oddziału urologii i urologii ginekologicznej według stanu na koniec 
2015 roku średni czas oczekiwania wynosił 5 dni, a na koniec sierpnia 2016 r. 8 dni, 
a na oddziałach pulmonologicznym i gastroenterologicznym uległ skróceniu 
odpowiednio z 8 do 5 dni i 7 do 5 dni).  

(dowód: akta kontroli str. 467-472) 

Według wyjaśnień Pani Lucyny Chłosta, w Szpitalu  rzeczywisty czas oczekiwania 
na udzielnie świadczenia onkologicznego dla poszczególnych pacjentów był krótszy, 
niż by to wynikało z danych z aplikacji AP-Kolce i wynosił do 14 dni, a rozbieżności 
w zakresie rzeczywistego czasu oczekiwania, a tego wynikającego z danych 
w systemie Ap-Kolce wynikają m.in. z okresowego braku dostępu do systemu 
informatycznego.  

Ponadto Pani Lucyna Chłosta wskazała, iż na listę oczekujących nie są wpisywani 
pacjenci w sytuacji, gdy świadczenie jest im udzielane w dniu zgłoszenia, a data 
zgłoszenia karty DiLO nie zawsze pokrywa się z data rejestracji pacjenta w AOS 
celem rozpoczęcia diagnostyki wstępnej.  

(dowód: akta kontroli str. 467-472, 643, 673) 

3.3. Terminy udzielania świadczeń. 

Na podstawie kart DiLO wystawionych przez lekarzy POZ, w kontroli ustalono, iż 
w Szpitalu naruszono terminy dotyczące udzielania świadczeń onkologicznych.   

Wyjaśnienie i opis naruszeń terminów udzielania świadczeń zamieszczone zostało 
w pkt 3.3. – Dostęp do świadczeń AOS (strona 8 niniejszego wystąpienia).  

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

W Szpitalu nie dotrzymywano terminów udzielania świadczeń w ramach diagnostyki 
onkologicznej wskazanych w Zarządzeniu Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego 
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Funduszu Zdrowia z dnia 5 grudnia 2014 r. (w 10 przypadkach na 78 objętych 
analizą).   

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę na fakt, iż w Szpitalu stosunkowo niewielki 
odsetek pacjentów był leczony w ramach pakietu onkologicznego oraz na 
niedochowywanie terminów udzielania świadczeń onkologicznych określonych  
w Zarządzeniu Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 
grudnia 2014 r.  

4. Przestrzeganie wybranych wymogów i standardów w 
zakresie jakości leczenia onkologicznego w leczeniu 
Szpitalnym.  

4.1. Badania histopatologiczne oraz immunohistochemiczne lub molekularne. 

W strukturze organizacyjnej Szpitala nie wyodrębniono zakładu patomorfologii, 
a badania w tym zakresie zlecane były podmiotowi zewnętrznemu, na podstawie 
umowy, w której wynagrodzenie zostało ustalone w sposób ryczałtowy.   

(dowód: akta kontroli str. 538-543) 

4.2. Badania immunohistochemiczne lub molekularne. 

W 2015 roku Szpital zlecił wykonanie 16.427 badań patomorfologicznych (za kwotę 
693.271 zł), a w 2016 – 12.499 (na łączna kwotę 547.628 zł), w tym badań 
immunohistochemicznych 1.286 (446 pacjentów). 

Średni koszt badań histopatologicznych pacjentów, którym wydano kartę DiLO 
wynosił ponad 49 zł, w tym samych badań immunohistochemicznych ponad 14 zł za 
jedno badanie.  

 (dowód: akta kontroli str. 488-497) 

W latach 2015 – 2016 (do 31 sierpnia) w Szpitalu nie było przypadków kontynuacji 
leczenia pacjentów, którzy początkowo byli leczeni w innym podmiocie bez 
wykonania badania immunohistochemicznego, a następnie badanie to zostało 
wykonane w szpitalu, a w Szpitalu nie stosowano terapii spersonalizowanej.  

Szpital zlecał wykonywanie badań śródoperacyjnych patomorfologicznych, a także 
immunohistochemiczne, niemniej jednak według informacji uzyskanej od Pani … 
stwierdzenie ilości wykonanych badań wymagałoby przeglądu dokumentacji 
medycznej wszystkich chorych.  

(dowód: akta kontroli str. 536) 

4.3. Powtórne zabiegi. 

Ogółem w latach 2015 – 2016 w Szpitalu wykonano 64 zabiegi reoperacji, w tym 
w jednym przypadku dokonano powtórnej hospitalizacji związanej z operacja guza 
piersi. Podczas pierwszej operacji przeprowadzono wycięcie guza z resekcją i bct, 
a drugi zabieg był związany z doszczętnym wycięciem z węzłami chłonnymi.  

W okresie od początku 2015 roku do końca sierpnia 2016 r. w Szpitalu liczba 
pacjentów u których stwierdzono raka piersi wynosiła 39, raka żołądka 32, 
nierdobnokomórkowego raka płuc 120, raka jelita grubego – 174,  nowotwór 
podscieliskowy przewodu pokarmowego – 207 pacjentów, włokniakomięsak 
guzowaty skóry – 8 przypadków, czerniak – 7 przypadków.  

W Szpitalu nie stosowano terapii spersonalizowanej. Szpital nie prowadził we 
leczenia w zakresie chemio i  radioterapii.  

 (dowód: akta kontroli str. 405-416, 605-613) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia działalność Szpitala z zbadanym 
zakresie.  

 

5. Sytuacja finansowa Szpitala. 

5.1. Przychody, koszty i wynik finansowy Szpitala w latach 2014-2016 (do 31 
sierpnia) z tytułu realizacji świadczeń w ramach pakietu onkologicznego.  

Według Rachunku zysków i strat Szpital w 2014 roku miał stratę w wysokości 
2.963.099 zł, w 2015 roku w wysokości 6.138.340 zł, a w 2016 roku (do końca 
sierpnia) 4.467.741 zł.  

Według informacji uzyskanej od Pani Katarzyny Krygowskiej – kierownika Sekcji 
Controlingu w Szpitalu w ramach pakietów onkologicznych nie jest prowadzona 
oddzielna ewidencja kosztów i przychodów z tytułu świadczeń udzielonych 
pacjentom i w związku z tym brak jest możliwości ustalenia, czy kwota przychodów 
pokrywała koszty pakietów onkologicznych.  

(dowód: akta kontroli str. 405-416, 489-490) 

5.2. Wynik finansowy poszczególnych komórek realizujących pakiet onkologicznych. 

Wynik finansowy poszczególnych komórek realizujących pakiet onkologiczny 
przestawiał się następująco:  

Z tytułu świadczeń udzielanych na oddziale chirurgii ogólnej i onkologicznej  w 2014 
roku Szpital osiągnął przychody na poziomie 8.560.209 zł (koszty – 11.485.610 zł, 
w tym wynagrodzenia 2.898.388 zł), w 2015 roku – 8.565.996 zł (koszty – 
12.033.153 zł, w tym wynagrodzenia 3.106.771 zł), a w 2016 (do 31 sierpnia) – 
5.825.383 zł (koszty – 7.551.092 zł, w tym wynagrodzenia 2.036.024 zł).  

Oddział ginekologiczno – położniczy odpowiednio: w 2014 roku – 5.653.123 zł 
(koszty – 7.712.430 zł, w tym wynagrodzenia 3.299.337 zł), w 2015 roku – 
5.312.343 zł (koszty – 7.504.484 zł, w tym wynagrodzenia 3.449.335 zł), a w okresie 
do końca sierpnia 2016 r. – 3.535.026 zł (koszty – 4.889.558 zł, w tym 
wynagrodzenia 2.395.560 zł).  

Oddział otorynolaryngologiczny wygenerował przychody na poziomie: 2014 r. – 
2.833.454 zł (koszty – 4.456.739 zł, w tym wynagrodzenia 1.370.817 zł), w 2015 r. – 
3.026.622 zł (koszty – 5.151.187 zł, w tym wynagrodzenia 1.475.504 zł) i do końca 
sierpnia 2016 r. – 1.906.337 zł (koszty – 3.611.627 zł – wynagrodzenia 955.107).  

Oddział okulistyczny w tym samym okresie dał przychody w wysokości 9.644.341 zł 
(2014 r.) – przy kosztach na poziomie 8.190.170 zł (wynagrodzenia 1.704.722 zł), 
9.634.807 zł (2015 r.) – koszty 7.767.129 zł (wynagrodzenia 1.671.869 zł) oraz 
5.737.755 zł (do VIII 2016 r.) – koszty 4.745.427 zł (w tym wynagrodzenia 1.061.475 
zł).  

Oddział pulmonologiczny w strukturze przychodów Szpitala stanowił odpowiednio: 
2.592.092 zł w 2014 roku (koszty 3.554.540 zł – w tym wynagrodzenia 1.526.895 zł), 
2.773.383 zł w 2015 roku (koszty 3.632.764 zł – w wynagrodzenia 1.547.877 zł) 
oraz 1.921.748 zł do końca sierpnia 2016 r. (koszty 2.445.406 zł – wynagrodzenia 
1.051.547 zł).  

Z tytułu świadczeń udzielanych na oddziale urazowo – ortopedycznym Szpital miał 
przychody w wysokości: 9.169.348 zł w 2014 roku (koszty 9.668.538 zł – 
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wynagrodzenia 2.583.339 zł), 9.500.315 zł w 2015 roku (koszty 10.376.674 zł – 
wynagrodzenia 2.994.162 zł – wynagrodzenia 2.994.162 zł) oraz 6.647.784 zł do 
końca sierpnia 2016 r. (koszty – 6.976.994 zł – wynagrodzenia 1.962.565 zł).  

Oddział urologiczny w ramach udzielonych świadczeń miał odpowiednio przychody 
na poziomie: w 2014 roku - 4.686.430 zł (koszty 6.213.452 zł – wynagrodzenia 
1.525.219), w 2015 roku – 4.608.024 zł (koszty – 6.407.366 zł – wynagrodzenia 
1.663.743 zł) i do końca sierpnia 2016 r. – 3.320.560 zł (koszty – 4.312.798 zł – 
wynagrodzenia 1.161.256 zł).  

Oddział gastroenterologiczny w ramach udzielonych świadczeń wygenerował 
przychód w wysokości: 2014 rok – 2.479.427 zł (koszty 3.426.368 zł – 
wynagrodzenia 1.246.704 zł) , w 2015 roku – 2.517.782 zł (koszty – 3.697.638 zł, 
w tym wynagrodzenia 1.323.192 zł) oraz do końca sierpnia 2016 r. – 1.912.921 zł 
(koszty 2.525.429 zł, w tym wynagrodzenia 944.590 zł).  

 W poszczególnych poradniach przychody i koszty udzielonych świadczeń układał 
się następująco (za 2016 rok do końca sierpnia):  

-chirurgiczna w 2014 roku – 709.401 zł, w 2015 roku – 673.571 zł i w 2016 roku – 
395.016 zł oraz koszty odpowiednio 772.161 zł (wynagrodzenia 300.128 zł), 
761.660 zł (wynagrodzenia 303.693 zł)  i 498.265 zł (wynagrodzenia 200.249 zł) , 

-chirurgii onkologicznej w 2014 roku – 1.487 zł (wynagrodzenia 495 zł), w 2015 roku 
– 61.752 zł (wynagrodzenia 15.989 zł)  i 2016 roku – 50.098 zł (w tym 
wynagrodzenia 15.155 zł przy kosztach w poszczególnych latach odpowiednio: 
4.141 zł, 77.194 zł i 60.905 zł, 

-dermatologiczna w 2014 roku – 357.461 zł, w 2015 roku – 356.169 zł i w 2016 roku 
– 283.635 zł (koszty w 2014 roku – 302.405 zł, 2015 – 429.336 zł i 2016 roku – 
286.591 zł – w tym wynagrodzenia odpowiednio: 133.454 zł, 222.703 zł i 158.829 
zł),  

-ginekologiczno – położnicza: 2014 r. – 404.504 zł (koszty 407.814 zł) , 2015 
449.223 zł (koszty: 463.709 zł) i 2016 r. – 305.027 zł (koszty 318.320 zł) – w tym 
wynagrodzenia odpowiednio: 256.745 zł, 279.855 zł i 195.438 zł).  

-hematologiczna: 2014 r. – 123.209 zł (koszty: 125.915 zł – wynagrodzenia 46.923 
zł), 2015 r. – 138.473 zł (koszty 153.634 zł- wynagrodzenia 60.574 zł) i 2016 r. – 
150.921 zł (koszty: 148.911 zł – wynagrodzenia 75.144 zł). 

-endokrynologiczna: 2014 r. – 269.877 zł (koszty 269.346 zł, w tym wynagrodzenia 
122.673 zł), 2015 r. – 436.419 zł (koszty: 441.768 zł – w tym wynagrodzenia 
187.762 zł)  i 2016 r. – 424.372 zł (koszty: 367.551 zł – w tym wynagrodzenia 
173.872 zł). 

-gastroenterologiczna – 2014 rok – 155.622 zł (koszty 210.628 zł – wynagrodzenia 
90.284 zł), 2015 r. – 135.350 zł (koszty: 441.768 zł – wynagrodzenia 88.352 zł) 
i 2016 rok – 424.372 zł (koszty: 136.081 zł – wynagrodzenia 51.447 zł). 

-otolaryngologiczna: 2014 rok – 185.881 zł (koszty 159.864 zł – wynagrodzenia 
68.736 zł), 2015 rok – 166.961 zł (koszty: 172.597 zł, wynagrodzenia 75.827 zł) 
i 2016 rok: 119.105 zł (koszty124.761 zł – wynagrodzenia 58.899 zł). 

-neurologiczna: 2014 rok – 208.498 zł, 2015 rok 195.934 zł i 2016 rok – 93.935 zł 
przy kosztach odpowiednio: 250.755 zł (wynagrodzenia 132.433 zł), 281.687 zł 
(wynagrodzenia 141.352 zł)  i 121.747 zł (wynagrodzenia 54.174 zł), 
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-leczenia jaskry: 2014 rok: 323.516 zł, 2015 rok: 248.925 zł i 2016 rok – 196.555 zł 
przy kosztach odpowiednio: 127.993 zł, 123.241 zł i 87.956 zł (w tym wynagrodzenia 
odpowiednio: 71.071 zł, 63.948 zł i  49.970 zł).  

-okulistyczna: 2014 rok – 812.907 zł, 2015 rok – 754.818 zł i 2016 rok – 505.532 zł 
(koszty odpowiednio: 510.837 zł, 557.421 zł i 437.297 zł – w tym wynagrodzenia 
207.621 zł, 251.204 zł i 205.372 zł). 

-gruźlicy i chorób płuc: rok 2014 – 289.124 zł, 2015 rok – 291.257 zł i 2016 rok – 
181.850 zł przy kosztach udzielonych świadczeń na poziomie: 2014 r. – 313.350 zł, 
2015 rok – 375.678 zł i 2016 rok – 232.020 zł (w tym wynagrodzenia: 137.223 zł, 
186.982 zł i 118.264 zł) 

-urologiczna: rok 2014 – 306.757 zł, 2015 – 313.638 zł i 2016 – 222.691 zł (koszty 
odpowiednio: 331.071 zł, 361.938 zł i 266.631 zł – w tym wynagrodzenia 88.664 zł, 
108.556 zł i 82.543 zł),  

-audiologiczno – foniatryczna: rok 2014 – 216.758 zł , 2015 – 262.500 zł i 2016 – 
173.640 zł przy kosztach: 197.136 zł, 214.926 zł i 132.144 zł i wynagrodzeniach 
odpowiednio na poziomie: 112.499 zł, 117.165 zł i 76.060 zł).  

W całym okresie objętym kontrola zatrudnienie w poradniach i oddziałach 
szpitalnych, w których realizowano pakiet onkologiczny były stabilne.  

 (dowód: akta kontroli str. 405-417) 

5.3. Analiza kosztów udzielania świadczeń pacjentom, którzy uzyskali świadczenia 
w ramach pakietu onkologicznego. 

Szpital nie prowadził szczegółowych analiz kosztów w zakresie świadczeń, którzy 
uzyskali świadczenia w ramach pakietu onkologicznego.  

(dowód: akta kontroli str. 412-417) 

5.4. Ryczałt za wykonanie badań diagnostyki wstępnej i pogłębionej ambulatoryjnej, 
a rzeczywiste koszty badań. 

Według wyjaśnień Pani Lucyna Chłosta, cena badania PET kształtuje się na 
poziomie 3.300 zł, a w przypadku badania choliną stosowanego w niektórych 
rodzajach schorzeń nerek wynosi 4.500 zł, a najwyższą stawka jaką mógł otrzymać 
szpital za diagnostykę pogłębioną wykonaną przy nowotworze nerki 
diagnozowanym w poradni urologicznej to 662,20 zł (77 pkt x 8,60 zł – załącznik nr 
5c do zarządzenia Nr 79/2014/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu zdrowia z 5 
grudnia 2014 r.). 

Liczba badań nie jest ograniczana, ale stopień refundacji wynikający z wyceny 
punktowej i stawki za pkt wiąże się z dużymi stratami finansowymi dla 
świadczeniodawców.  

(dowód: akta kontroli str. 584-587) 

5.5., 5.6. Rozliczenie więcej niż jednego pakietu w ramach  

Według wyjaśnień Pani Lucyny Chłosta…, brak jest możliwości rozliczenia więcej 
niż jednego pakietu diagnostyki wstępnej/pogłębionej dla pacjenta, któremu wydano 
jedną kartę DiLO, a rozliczenie pakietu diagnostyki wstępnej może nastąpić jedynie 
w sytuacji, gdy pacjent otrzymał kartę DiLO od lekarza poz.  

W sytuacji, gdy kwota ryczałtu za badania diagnostyczne nie pokrywała kosztów 
diagnostyki, Szpital nie rozliczał dodatkowo poniesionych kosztów.  

(dowód: akta kontroli str. 584-587, 605) 
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5.7. Dodatkowe świadczenia i ich rozliczenie.  

W Szpitalu miały miejsce przypadki, że pacjent po zakończeniu leczenia (po 
konsylium) trafiał ponownie do Szpitala lub na leczenie ambulatoryjne, 
w szczególności  z powodu podjęcia leczenia onkologicznego, powikłań po leczeniu 
w innym ośrodku, konieczności wykonania dodatkowych procedur diagnostycznych, 
leczenia innych schorzeń lub też na obserwację.  

Według informacji uzyskanej od Pani Lucyny Chłosta…, pacjenci, którzy już 
korzystali z porad specjalistycznych w danej poradni nie są pacjentami 
pierwszorazowymi i nie podlegają zasadom umieszczania w kolejce oczekujących. 
Pacjenci, którzy decyzją konsylium mają skierowanie „do obserwacji” – korzystają ze 
świadczeń na warunkach ogólnych, na podstawie skierowania do poradni 
specjalistycznej. W sytuacji, gdy konsylium podejmuje decyzję o kierowaniu na 
zabieg operacyjny, który może zostać wykonany w krośnieńskim szpitalu, pacjenci 
umieszczani są w kolejce oczekujących na etap „oczekiwanie na rozpoczęcie 
leczenia onkologicznego”.  

(dowód: akta kontroli str. 554-555) 

5.8. Koszty dostosowania systemów informatycznych do wymogów pakietu 
onkologicznego. 

Obsługa pakietu onkologicznego nie wymagała dodatkowych nakładów na 
dostosowanie systemów informatycznych ze strony Szpitala, natomiast według 
wyjaśnień Pani Lucyny Chłosta, dla potrzeb konsylium wyposażono pomieszczenie 
w sprzęt komputerowy, a z uwagi na coraz większą liczbę rozliczanych w ramach 
pakietu świadczeń, Szpital wystąpił o zakup dodatkowej licencji na korzystanie 
z modułu Rozliczenia NFZ (przewidywane koszty 3.000 zł netto). 

(dowód: akta kontroli str. 580-581) 

5.9. Problemy związane z rozliczaniem świadczeń w ramach pakietu 
onkologicznego. 

Według informacji uzyskanej od Pani Lucyny Chłosta, wśród niedogodności 
związanych z rozliczaniem pakietu onkologicznego należy wskazać na:  

-brak możliwości rozliczenia zabiegu diagnostyczno – leczniczego w ramach 
nielimitowanego pakietu onkologicznego w sytuacji, gdy rozpoznanie się nie 
potwierdzi i wówczas hospitalizacja jest rozliczana w ramach podstawowej umowy 
z NFZ (limitowanej), 

-zmniejszenie finasowania do 70% za diagnostykę w sytuacji, gdy nie zostaną 
dochowane terminy, nawet gdy nie wynika to z winy świadczeniodawcy. Do tej pory 
całkowita odpowiedzialność leży po stronie placówki medycznej za niedotrzymanie 
terminów z winy pacjenta. W rzeczywistości na niedotrzymanie terminów maja 
wpływ również inne czynniki np. decyzje pacjenta czy ograniczone możliwości 
pracowni diagnostycznych, 

-brak możliwości rozliczenia w pakiecie żywienia dojelitowego lub pozajelitowego, 
przetaczania krwi po zabiegach onkologicznych i leczenia preparatami krwi po 
zabiegach onkologicznych. W/w procedury rozliczane są w ramach zakresów 
limitowanych pomimo tego, że mają związek z hospitalizacją pacjenta 
onkologicznego, 

-zbyt duże uprawnienia lekarzy POZ, lekarz rodzinny nie powinien mieć możliwość 
założenia karty DiLO wpisując jedynie ogólne rozpoznanie bez podania lokalizacji 
podejrzewanego nowotworu, bez wykonania diagnostyki leżącej w kompetencjach 
POZ. Oznacza to całkowite przerzucenie kosztów obszernej diagnostyki na lekarzy 
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specjalistów oraz wydłuża proces diagnostyczny. Utrudnia dotrzymanie terminów 
wyznaczonych na diagnostykę wstępną, a tym samym zmniejsza się poziom 
finansowania (70%). Ponadto w takiej sytuacji pojawia się wątpliwość, jakim 
rodzajem diagnostyki należy rozliczyć świadczenie, szczególnie gdy badania, które 
zlecił lekarz w AOS nie potwierdziły nowotworu, 

-brak możliwości przeprowadzenia diagnostyki pogłębionej w trybie ambulatoryjnym 
w poradni specjalistycznej w ramach pakietu onkologicznego, po założeniu karty 
DiLO w oddziale szpitalnym, gdy podczas hospitalizacji nastąpiło rozpoznanie 
nowotworu, pacjent po hospitalizacji powinien kontynuować proces diagnozowania 
ambulatoryjnie w ramach AOS, co powinno być finansowane w ramach środków 
nielimitowanych z pakietu onkologicznego w poradni, 

-brak możliwości wykazania wizyty w poradni specjalistycznej, jako WP2 
(rozpoczęcie etapu diagnostyki pogłębionej) w sytuacji, gdy karta DiLO została 
wystawiona w poradni specjalistycznej dzień po wizycie. 

(dowód: akta kontroli str. 581-582) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, iż Szpital w zbadanym zakresie w sposób 
prawidłowy rozliczał udzielane świadczenia z Narodowym Funduszem Zdrowia.   

6. Obsługa kart DiLO. 

6.1. Termin dostosowania systemów informatycznych do wymagań DILO. 

Według informacji uzyskanej od Pana Piotra Czerwińskiego – zastępcy dyrektora 
ds. Ekonomicznych, system informatyczny służący do obsługi kart DiLO, jest 
systemem niezależnym od systemu AMMS, z którego korzysta Szpital, 
a uprawnienia do korzystania przez personel z systemu do obsługi kart DiLO zostały 
nadane w dniu 1 marca 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 588-589) 

6.2. Odrzucanie przez NFZ kart DiLO z powodu błędów (omyłek). 

W okresie objętym kontrolą nie było przypadków odrzucenia przez Narodowy 
Fundusz Zdrowia zgłoszonych przez Szpital kart DiLO. 

(dowód: akta kontroli str. 588-589, 593) 

6.3. Okres pomiędzy rozpoznaniem nowotworu złośliwego, a wypełnieniem karty 
DiLO. 

W kontroli ustalono, iż od momentu wykonania badania histopatologicznego, do dnia 
założenia karty DiLO upływało do 20 dni. 

W wyjaśnieniu na powyższą okoliczność Pani Lucyna Chłosta… podała, że data 
wykonania badania histopatologicznego nie jest tożsama z uzyskaniem wyniku. Po  
wykonaniu takiego badania, wykonywane są  badania dodatkowe i dopiero wówczas 
sporządzany jest przez lekarza patomorfologa opis czyli uzyskujemy wynik, który 
jest przekazywany do oddziału. Po otrzymaniu wyniku przez oddział lekarz robi 
zgłoszenie do KRN i oczekuje potwierdzenia jego poprawności. W dalszej kolejności 
przeprowadzana jest rozmowa z pacjentem, a ponadto zdarzaj się pacjenci, którzy 
rezygnują z szybkiej ścieżki onkologicznej.  

(dowód: akta kontroli str. 590-592) 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Ocena cząstkowa 
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6.4. Przekazywanie kart DiLO lekarzom POZ po zakończeniu procesu 
terapeutycznego. 

Szpital po zakończeniu leczenia przekazywał karty DiLO pacjentom.  

Według wyjaśnień Pana Piotra Czerwińskiego, pacjenci byli zobowiązani do 
oddawania kart DiLO swoim lekarzom pierwszego kontaktu. Podczas odbioru karty 
DiLO z Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego pacjent był informowany że 
dokument ten ma dostarczyć do lekarza pierwszego kontaktu. Taki sposób został 
uzgodniony z pracownikiem Podkarpackiego Oddziału NFZ.   

(dowód: akta kontroli str. 588-589) 

7. Zgłoszenia do Krajowego Rejestru Nowotworów (AOS i Szpital). 

7.1. Liczba kart wprowadzonych przez świadczeniodawcę do bazy KRN. 

Szpital nie posiada informacji o liczbie kart wprowadzonych do bazy Krajowego 
Rejestru Nowotworów, o którym mowa w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 
sierpnia 2016 r. w sprawie Krajowego Rejestru Nowotworów8, wydanego na 
podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r.  o systemie informacji 
w ochronie zdrowia9.  

Zgodnie z informacją uzyskaną od  Pana Piotra Czerwińskiego, od chwili 
obowiązywania szybkiej ścieżki onkologicznej, Szpital dokonuje zgłoszenia do KRN 
w dwóch formach: elektronicznie – którego dokonuje bezpośrednio lekarz, a szpital 
nie dysponuje tego typu informacjami oraz w formie pisemnej – poprzez wypełnienie 
karty papierowej, która jest wysyłana do Podkarpackiego Centrum Onkologii 
w Rzeszowie (tutaj jest możliwa do podania orientacyjna ilość, ale bez tych 
zgłoszonych bezpośrednio w systemie).  

(dowód: akta kontroli str. 588-589) 

7.2. Liczba nowych zachorowań w 2015 i 2016 roku (ważnych KZNZ) oraz 
niepoprawnie zarejestrowanych w KRN. 

Według wyjaśnień Pana Piotra Czerwińskiego, informacje zwrotne o tego typu 
przypadkach otrzymuje bezpośrednio lekarz generujący zgłoszenie w bazie KRN 
(na swoje indywidualne konto, do którego szpital nie ma wględu). 
Świadczeniodawca nie otrzymuje informacji zwrotnej odnośnie niepoprawnie 
zarejestrowanych w KRN nowych zachorowań.  

(dowód: akta kontroli str. 588-589) 

7.3. Odsetek potwierdzeń histopatologicznych. 

Według wyjaśnień Pana Piotra Czerwińskiego, Szpital nie posiada bezpośredniego 
dostępu do bazy Krajowego Rejestru Nowotworów i nie jest w stanie podać 
informacji w przedmiocie nowych zachorowań w latach 2015 – 2016.  

W wyniku analizy 30 kart DiLO nie stwierdzono przypadków potwierdzeń 
histopatologicznych w KZNZ.  

(dowód: akta kontroli str. 588-589, 654-658) 

7.4. Numer zgłoszenia do Krajowego Rejestru Nowotworów. 

W kwestii nadawania numerów w Krajowym Rejestrze Nowotworów w kartach DiLO 
Pan Piotra Czerwińskiego  wyjaśnił, numerów takich nie nadawano w sytuacji, gdy 
pacjent był przyjmowany z kartą DiLO wydaną przez lekarza POZ, a nowotwór nie 

                                                      
8 Dz. U. z 2016, poz. 1362 
9 Dz. U. z 2016, poz. 1579 
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został potwierdzony w ramach diagnostyki wstępnej, bowiem w takiej sytuacji lekarz 
nie wysyłał zgłoszenia do Krajowego Rejestru Nowotworów.  

(dowód: akta kontroli str. 588-589) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym zakresie nie stwierdzono 
nieprawidłowości:   

Najwyższa Izba Kontroli ocenia, iż działania Szpitala w zakresie obsługi kart DiLO 
były prawidłowe, a Szpital podejmował właściwe działania celem zobrazowania w 
bazie KRN rzeczywistego zagrożenia nowotworami złośliwymi.  

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 Kontroli10, wnosi o: 

1. Podjęcie działań mających na celu dotrzymywanie terminów określonych 
w Zarządzeniu Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 79/2014/DSOZ 
z dnia 5 grudnia 2014 r., 

2. Stosowanie do zapisów art. 20 ust. 7 ustawy o świadczeniach opieki 
finansowanych ze środków publicznych, w związku z § 1 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia w sprawie kryteriów medycznych, jakimi powinni kierować 
się świadczeniodawcy, umieszczając świadczeniobiorców na listach 
oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej, ustalenie 
kryteriów medycznych dotyczących umieszczania pacjentów 
onkologicznych na listach oczekujących. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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  
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