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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/16/067 – Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla 
ich rodzin. 

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie. 

Kontrolerzy Sławomir Kochman, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LRZ/8/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r.  

Krzysztof Pakuła, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LRZ/11/2016 z dnia 14 kwietnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1-2) 
 

Jednostka 
kontrolowana 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej „Sanatorium” im. Jana 
Pawła II w Górnie, ul. Rzeszowska 5, 36-051 Górno1. 
 

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Elżbieta Burzyńska – Dyrektor Zespołu, od dnia 5 marca 2002 r. 
(dowód: akta kontroli str. 3) 

 
 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

 
Najwyższa Izba Kontroli ocenia, że opieka nad osobami chorymi na chorobę 
Alzheimera sprawowana była w Zespole prawidłowo.  
 
W okresie objętym kontrolą3 pacjenci Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego (ZOL), 
posiadający zdiagnozowaną chorobę Alzheimera zostali objęci stosowną opieką, 
w szczególności: lekarską, pielęgniarską, rehabilitacyjną i zajęciową. Do oceny 
stanu pacjenta przebywającego w ZOL w wymaganych przypadkach stosowano 
standaryzowane skale służące do mierzenia funkcji poznawczych.  

Analiza dokumentacji 20 pacjentów ZOL wykazała, że 9 pacjentów było pod stałą 
opieką neurologiczną, zaś u 7 przeprowadzono dodatkowe konsultacje 
specjalistyczne (psychiatryczne, neurologiczne, geriatryczne oraz lekarza 
rehabilitacji). Terapią zajęciową objętych zostało 14 pacjentów, w zależności od 
stopnia sprawności, w tym muzykoterapią, ćwiczeniami usprawniającymi pamięć 
oraz aktywizacją w czynnościach dnia codziennego.  

Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie ocenia liczne formy współpracy Zespołu 
z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego, w tym 
zorganizowanie wspólnie ze Starostą Rzeszowskim konferencji i seminarium, 
dotyczących problematyki choroby Alzheimera i demencji u pacjentów. 

 

                                                      
1 zwanego dalej Zespołem 
2 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. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę 
opisową. 
3 Kontrolą objęto lata 2014-2015, z uwzględnieniem zdarzeń przed i po tym okresie, które miały wpływ na działalność objętą 
kontrolą. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

 
1.  
Zespół udzielał4 świadczeń zdrowotnych m.in.: w zakresie opieki szpitalnej 
(stacjonarnej) w zakresie leczenia chorób gruźlicy, chorób układu oddechowego, 
opieki ambulatoryjnej związanej z wypadkiem, zatruciem, urazem lub stanem 
zagrożenia życia, całodobowej opieki w formie usług długoterminowych. 
W skład Zespołu wchodził m.in. Oddział Gruźlicy i Chorób Płuc, Zakład Opieki 
Paliatywnej oraz Zakład Opiekuńczo-Leczniczy (ZOL) z pododdziałem dla chorych 
z chorobą Alzheimera.  
Świadczenia osobom chorym na chorobę Alzheimera udzielane były w ZOL, 
w ramach długoterminowej opieki pielęgnacyjnej i opiekuńczej.  
Zgodnie z zawartymi z Narodowym Funduszem Zdrowia – Podkarpackim Oddziałem 
Wojewódzkim w Rzeszowie (NFZ) umowami na realizację świadczeń pielęgnacyjno-
opiekuńczo-leczniczych w ZOL podstawą do rozliczeń za te świadczenia była 
jednostka rozliczeniowa – osobodzień. 
Wartość umowy z NFZ w ZOL (po zmianach) wyniosła 4.190.184 zł w 2014 r. 
i 3.980.880 zł w 2015 r. Kwota zrealizowanych świadczeń w ZOL wyniosła 
4.190.079,50 zł w 2014 r. i 3.987.654,64 zł w 2015 r.  
W 2014 r. z NFZ otrzymano środki w kwocie 4.190.079,50 zł, zaś w 2015 r. w 
kwocie 3.980.814,64 zł.  
Koszty udzielonych świadczeń w 2014 r. wyniosły 6.491.689,01 zł oraz 
6.380.951,75 zł w 2015 r. 
Otrzymane środki finansowe pokryły odpowiednio 64,55% i 62,39% kosztów 
udzielonych świadczeń w 2014 i 2015 roku. 

 (dowód: akta kontroli str.4-23, 24-62) 
 

W 2014 r. w ZOL przebywało łącznie 258 pacjentów, z których 53 posiadało 
zdiagnozowaną chorobę Alzheimera. Struktura wiekowa tych pacjentów była 
następująca: 
- 60-65 lat – 1 pacjent – 2%, 
- 65-70 lat – 2 pacjentów – 4%, 
- 70-75 lat – 9 pacjentów – 17%, 
- 75-80 lat – 13 pacjentów – 24%, 
- 80+         – 28 pacjentów – 53%. 
W 2015 r. w ZOL przebywało łącznie 256 pacjentów, z których 52 posiadało 
zdiagnozowaną chorobę Alzheimera. Struktura wiekowa tych pacjentów była 
następująca: 
- 60-65 lat – 1 pacjent – 2%, 
- 65-70 lat – 3 pacjentów – 6%, 
- 70-75 lat – 2 pacjentów – 4%, 
- 75-80 lat – 16 pacjentów – 31%, 
- 80+         – 30 pacjentów – 57%. 

(dowód: akta kontroli str.24-25) 
 
W latach 2014-2015 NFZ nie nakładał na Zespół kar umownych z tytułu realizacji 
umowy o udzielanie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki 
długoterminowej w ZOL. 

(dowód: akta kontroli str.63, 64-96) 

                                                      
4 postanowienia regulaminu organizacyjnego SPZOZ Sanatorium w Górnie z dnia 10 marca 2014 r. 
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2. 
Analiza dokumentacji medycznej 20 pacjentów ZOL, ze zdiagnozowaną chorobą 
Alzheimera – w zakresie zastosowanych środków medycznych i zajęć 
terapeutycznych – wykazała, że: 
− sposób i tryb kierowania pacjentów z chorobą Alzheimera do ZOL był zgodny 

z wymogami §§ 5-8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 25 czerwca 2012 r. 
w sprawie kierowania do zakładów opiekuńczo-leczniczych i pielęgnacyjno-
opiekuńczych5, 

− do oceny stanu 9 pacjentów (45%), stosowano standaryzowane skale służące 
do mierzenia funkcji poznawczych, tj. test Mini-Mental State Examination 
(MMSE) – Krótka Skala Oceny Aktywności Poznawczej oraz test rysowania 
zegara (u tych pacjentów wykonano jeden test w okresie pobytu w ZOL), 

− wszyscy pacjenci zostali objęci opieką pielęgniarską i lekarską (całodobowo) 
oraz opieką rehabilitacyjną, psychologiczną i terapeuty zajęciowego 
w godzinach pracy specjalistów. Dziewięciu pacjentów znajdowało się pod stałą 
opieką neurologiczną, u 7 pacjentów przeprowadzono dodatkowe konsultacje 
specjalistyczne (w tym: 3 psychiatryczne, 2 neurologiczne, 1 geriatryczną 
oraz 1 lekarza rehabilitacji), 

− pacjenci zostali objęci kinezyterapią, w tym: 7 pacjentów (leżących) 
kinezyterapią w zakresie łóżka (tj.: ćwiczenia bierne, ćwiczenia oddechowe, 
oklepywanie) oraz 13 pozostałych pacjentów – ćwiczeniami rehabilitacyjnymi 
stawów na przyrządach, wykonywaniem masażu, pionizacją oraz nauką 
czynności lokomocji (w razie potrzeby), 

− 14 pacjentów zostało objętych terapią zajęciową prowadzoną przez terapeutę 
zajęciowego (w zależności stopnia sprawności pacjenta), w tym muzykoterapią, 
rozmową terapeutyczną, ćwiczeniami usprawniającymi pamięć oraz aktywizacją 
w czynnościach dnia codziennego, 

− 11 pacjentów zostało objętych leczeniem farmakologicznym związanym 
z chorobą Alzheimera (Memantyna, Donezepil, Rivastigmina) oraz 2 pacjentów 
leczeniem przeciwpsychotycznym, 

− 5 pacjentów, w stanie ciężkim, zostało objętych procedurą leczenia 
żywieniowego dojelitowego. 

W dokumentacji ZOL nie było odnotowanych przypadków wsparcia udzielonego 
rodzinom pacjentów przebywających w ZOL, w zakresie wskazówek dot. zasad 
postępowania z chorym na Alzheimera oraz miejsc gdzie może zostać udzielone 
wsparcie lub opieka instytucjonalna (adresy, telefony do wyspecjalizowanych 
placówek). 
Zapisy w dokumentacji medycznej dokonywane były zgodnie z wymogami § 10 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów 
i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania6. 

(dowód: akta kontroli str.97-100, 147-155) 
 

Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że odstąpiono od badania pacjentów skalą MMSE jeżeli 
w wywiadzie i obserwacji pacjenta widoczny był jednoznacznie brak orientacji co do 
miejsca i czasu (nie wie gdzie jest, który jest rok) niewiedza podstawowych 
informacji na temat własnej osoby (nie potrafi się przedstawić nawet z imienia), 
nieumiejętność korzystania z przedmiotów codziennego użytku (łyżka, kubek) oraz 
niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb (ubieranie się, jedzenie, 

                                                      
5 Dz. U. z 2012 r. poz. 731 
6 Dz. U. z 2014 r. poz. 177 ze zm. 
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korzystanie z toalety), ponieważ nie wniosłaby ona żadnych nowych informacji na 
temat pacjenta, ani nie wskazałaby kierunku ewentualnej terapii. Badania skalą 
MMSE zaniechano również w sytuacji, gdy kontakt z pacjentem tak werbalny jak 
i niewerbalny był niemożliwy ze względu na stan zdrowia. Przygotowując 
indywidualny plan terapii zajęciowej bierzemy pod uwagę obecny stan zdrowia 
chorego, stopień otępienia, zainteresowania oraz możliwości komunikacyjne 
z chorym. Dobrze realizowana terapia zajęciowa wymaga zaangażowania skupienia 
uwagi pacjenta na wykonywanych czynnościach oraz rozumienia poleceń. 
Zaproponowana czynność np. malowanie, wycinanie, nawlekanie koralików pacjent 
wykonuje samodzielnie bądź nie wykonuje jej w cale. W procesie rehabilitacji 
pacjent współpracuje z fizjoterapeutą w wykonywaniu zadań ruchowych. 
W sytuacjach, gdy chory nie rozumie poleceń, fizjoterapeuta wykonuje ćwiczenie za 
chorego, prowadząc ruch w sposób bierny. 
Na oddziale część pacjentów uczestniczy w terapii grupowej odbywającej się na 
świetlicy czynnie lub biernie. Pacjenci z największym stopniem otępienia 
pozostający w łóżkach poddawani są najprostszym formom terapii np. muzykoterapii 
biernej, rozmowie terapeutycznej. Każdy pacjent niezależnie od stopnia 
zaawansowania choroby jest objęty terapią zajęciową: od rozmowy i przebywania 
z nim po zajęcia manualne, plastyczne i ergoterapię. 
W zakresie udzielonego wsparcia dla pacjentów ze zdiagnozowaną chorobą 
Alzheimera i ich rodzin Dyrektor wyjaśniła, że Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest 
w większości przypadków miejscem ostatecznego pobytu chorych z chorobą 
Alzheimera. Pobyt chorych w placówce nie jest ograniczony czasowo i jedynym 
kryterium kwalifikującym do pobytu jest rozpoznana choroba. Cały proces 
diagnostyczny powinien przebiegać na etapie przed przyjęciem chorego. Samo 
przyjęcie chorego do placówki jaką jest ZOL stanowi jeden z najważniejszych 
elementów wsparcia, ponieważ cały proces opiekuńczo-leczniczy przenosi się na 
personel zakładu, tym samym odciążając rodzinę od konieczności pełnienia 
całodobowej opieki. Ponadto w ramach pobytu pacjentów, przez lekarzy, 
psychologów/pielęgniarki oddziałowe prowadzone są terapeutyczno-edukacyjne 
rozmowy, w tym takie by polepszyć jakość opieki nad chorym, wypracować 
współpracę, np. podczas popołudniowych wizyt rodzina może wykonywać czynności 
rehabilitacyjne - wówczas przeszkalamy rodziny z zakresu tych czynności. 
Niejednokrotnie zdarza się kierować osoby z widocznym Zespołem Stresu Opiekuna 
do odpowiednich lekarzy celem ustalenia farmakoterapii czy Towarzystwa 
Alzheimerowskiego w Rzeszowie celem udzielenia im wsparcia. Prowadzimy 
również psychoterapię przez psychologa w ramach dostępnych możliwości i chęci 
rodziny do otrzymania wsparcia. Należy podkreślić, że odwiedzających chorych 
zainteresowanie pomocą wykazują średnio 1/10osób. Większość rodzin po 
zostawieniu swoich najbliższych w placówce odwiedza ich z częstotliwością 1 raz na 
tydzień. 
Dyrektor wyjaśniła, że w ramach projektu „Rozbudowa, przebudowa pawilonu nr 10 
ZOL dla osób starszych w Górnie wraz z infrastrukturą, realizowanego przy 
dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 oraz środków 
własnych Powiatu Rzeszowskiego, nasz zakład udziela wsparcia w postaci: 
a) od grudnia 2014 roku, uruchomiono specjalistyczne dyżury pielęgniarek oraz 

psychologów pracujących w SPZZOZ SANATORIUM w Górnie, którzy udzielają 
porad przez telefon oraz Internet na temat problematyki osób starszych 
i niesamodzielnych. Teleopieka czynna jest 7 dni w tygodniu: Dyżury 
pielęgniarskie – codziennie od 15:00 do 19:00 (Telefon: 17-77-15-383) 

Dyżur psychologa – każdy piątek od 14:00 do 16:00 (Telefon: 607-207-190), e-mail: 
alzheimer@alzheimergorno.pl 
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b) w ramach informacji i promocji odbywają się fora i seminaria naukowe (krajowe 
i międzynarodowe), pikniki rodzinne, uruchomiono stronę internetową 
www.alzheimergorno.pl, emitowane są audycje radiowe, reportaże telewizyjne, 
ukazują się artykuły w prasie regionalnej, 

c) prowadzone są zajęcia ruchowe, warsztaty terapeutyczne oraz edukacja 
społeczna. 

Ponadto Dyrektor wyjaśniła, że w otępieniu Alzheimerowskim brak jest leczenia 
przyczynowego. Jedyne dostępne metody leczenia to łagodzenie objawów 
i zapobieganie szybkiej progresji choroby. Terapia nie jest sztywnym schematem 
i jest indywidualnie dobierana do każdego chorego. Większość naszych pacjentów 
to są chorzy w zaawansowanych stadiach otępienia (chorzy leżący, bez kontaktu) 
gdzie włączenie leczenia lekami z grupy inhibitorów cholinesterazy i agonistów 
receptora NMDA (memantyna) nie jest celowe ze względu na liczne 
przeciwwskazania, skutki uboczne jak również interakcje lekowe (co wobec 
wielolekowości u tych pacjentów stanowi znaczącą przeszkodę). Najczęściej 
u pacjentów kontynuujemy ustalone przed przyjęciem leczenie specjalistyczne, jak 
również w kwalifikujących do tego przypadkach włączamy stosowne leki de novo. 
Tym niemniej, chorzy w miarę postępu otępienia, wymagają modyfikacji lub 
odstawiania leków ze względu na brak efektywności. Zaawansowane otępienie 
wymaga przede wszystkim leczenia towarzyszących zaburzeń zachowania oraz 
leczenia somatycznych chorób towarzyszących (przede wszystkim układu sercowo-
naczyniowego). W przypadku istotnych zaburzeń behawioralnych stosowane są 
metody niefarmakologiczne oraz leczenie przeciwpsychotyczne, które stanowi 
priorytet ze względu na konieczność zapewnienia bezpieczeństwa tak samemu 
choremu jak i pozostałym pacjentom. 

(dowód: akta kontroli str. 156-159) 
 
Przeciętne zatrudnienie personelu medycznego w ZOL w 2015 r. wynosiło: 
- 13 lekarzy (1 lekarz bez specjalizacji, 5 ze specjalizacją z chorób wewnętrznych, 2 
z neurologii, 1 z psychiatrii, 1 z radioterapii, 2 z chorób płuc, 1 z medycyny 
rodzinnej), 
- 42 pielęgniarek (w tym 6 posiadających specjalizację z opieki długoterminowej), 
- 3 psychologów, 
- 1 logopeda, 
- 8 fizjoterapeutów, 
- 3 terapeutów zajęciowych, 
- 14 opiekunów medycznych. 
 
W okresie objętym kontrolą 4 lekarzy ukończyło kurs leczenia żywieniowego dla 
zespołów żywieniowych w wymiarze 9 godzin.  
W latach 2014-2015 pielęgniarki zatrudnione w ZOL ukończyły następujące rodzaje 
kursów specjalistycznych lub szkoleń: 
- specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej (2 pielęgniarki), 
- Leczenie żywieniowe dla zespołów żywieniowych (1 pielęgniarka), 
- Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami 

wieku podeszłego (2 pielęgniarki), 
- Problem odleżyn i nietrzymania moczu ważnym zagadnieniem w opiece nad 

pacjentem w wieku starszym (1 pielęgniarka), 
- Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa zachowawczego (17 pielęgniarek), 
- Kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego (18 pielęgniarek), 
- Żywienie enteralne i parenteralne (18 pielęgniarek). 

(dowód: akta kontroli str.101-104) 
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3. 
W okresie objętym kontrolą w Zespole nie przeprowadzano badania ankietowego 
pacjentów ZOL i ich rodzin, w tym chorych na chorobę Alzheimera.  
Badania takie zostały przeprowadzone w okresie marzec-kwiecień 2013 r., a ich 
zakres dotyczył poziomu satysfakcji rodzin i opiekunów pacjentów przebywających 
w ZOL. Przeprowadzona przez pracowników Zespołu analiza 35 ankiet (uzyskanych 
w ZOL) wykazała, że opiekunowie są zadowoleni z warunków pobytu pacjentów 
i dobrze oceniają pracę personelu. 
 
Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że praca zespołu ZOL w opiece nad pacjentem została 
dobrze oceniona w ankietach, dlatego też w okresie późniejszym nie wykonywano 
badań ankietowych w tym zakresie.   

(dowód: akta kontroli str.105-116, 141-144) 
 

4., 5. 
Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że współpraca z lekarzami specjalistami i oddziałami 
szpitalnymi w zakresie dotyczącym opieki nad chorymi na chorobę Alzheimera 
polega na: 
- informowaniu rodzin oraz lekarzy specjalistów z oddziałów szpitalnych 

o procedurach przyjmowania pacjentów do zakładu (w tym o obowiązującej do 
przyjęcia dokumentacji medycznej i kolejce oczekujących). Informujemy także 
rodziny i lekarzy podczas rozmów (głównie telefonicznych) o zakresie 
świadczonych usług medycznych i możliwościach zapewnienia opieki nad osobami 
chorymi na chorobę Alzheimera. Efekt: szczegółowa wiedza o przysługujących 
świadczeniach, możliwościach opieki i formach pomocy; 

- koordynacja (nawiązywanie kontaktów (telefonicznych) i współdziałania 
z oddziałami szpitalnymi i przychodniami na rzecz osób i rodzin w celu 
efektywniejszego załatwienia sprawy pacjenta); 

- wyjazdy pacjentów do szpitali (przyjęcia są wcześniej uzgodnione); 
- przyjęcia do naszego Zakładu (uzgodnione na podstawie kolejki oczekujących). 

(dowód: akta kontroli str.117-123) 
 

Współpraca z konsultantami wojewódzkimi w zakresie geriatrii lub neurologii 
dotycząca chorych z chorobą Alzheimera i ich rodzin polegała na: 
- zorganizowaniu wspólnie ze Starostą Rzeszowskim dniu 21.11.2014 r. konferencji 
(w ramach realizacji dofinansowania ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 
i Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2009-2014 projektu pn. „Rozbudowa 
i przebudowa pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie 
wraz z infrastrukturą”), w której brał udział konsultant wojewódzki ds. geriatrii. 
W konferencji wzięli udział m.in. Dziekan Wydziału Medycznego Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, Dyrektor Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Członek 
Zarządu Województwa Podkarpackiego, Kierownik Zakładu Genetyki Laboratoryjnej 
Uniwersytetu Rzeszowskiego (wykład – Choroba Alzheimera – epidemia XXI wieku), 
Prezes Podkarpackiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom Chorym z Chorobą 
Alzheimera (wykład – Problemy opiekunów osób starszych i niepełnosprawnych). 
Zaproszenia na konferencję skierowano m.in. do samorządowców, władz 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, studentów Wydziału Medycznego Uniwersytetu 
Rzeszowskiego, przedstawicieli domów pomocy społecznej, kierowników ośrodków 
pomocy społecznej (w konferencji uczestniczyło łącznie 175 osób); 
- zorganizowaniu we współpracy z Wydziałem Medycznym Uniwersytetu 
Rzeszowskiego i Starostą Rzeszowskim w dniach10-12 grudnia 2015 r. (w ramach 
ww. projektu) seminarium dotyczącego problematyki demencji u pacjentów, 
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w którym brał udział konsultant wojewódzki ds. neurologii (wykład – Różne oblicza 
kliniczne chorób neurodegeneracyjnych). W seminarium tym (pn. „Rozwiązywanie 
problemów osób starszych, chorych na zespoły otępienne, w tym chorobę 
Alzheimera oraz ich opiekunów poprzez działania edukacyjne z zakresu 
rozpoznawania zespołów otępiennych, opieki i rehabilitacji osób chorych 
i starszych”) wzięli udział m.in. pracownicy naukowi uniwersytetów z USA, Norwegii, 
Kliniki Neurologii Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Uniwersytetu 
Rzeszowskiego. Wygłoszone w trakcie seminarium wykłady to m.in. – „Struktura 
korowa i jej funkcja w starzeniu się i chorobie Alzheimera”, „Epigenetyczne 
mechanizmy w chorobie Alzheimera”.  
 
Współpraca z placówkami pomocy społecznej w zakresie opieki nad osobami 
chorymi na chorobę Alzheimera, jak wyjaśniła Dyrektor Zespołu, polegała m.in. na –
przeprowadzaniu wywiadów środowiskowych i aktualizacyjnych, pośrednictwie 
w celu uzyskaniu pomocy finansowej, interwencji w sprawach pacjentów, obronie 
interesów pacjenta, negocjowaniu najlepszych warunków dla podopiecznych ZOL, 
w razie wypisu pacjenta organizowanie we współpracy z ośrodkami pomocy 
społecznej pomocy usługowo-opiekuńczej w środowisku, pomocy w załatwieniu 
formalności i dokumentacji związanych z umieszczeniem pacjenta w domu pomocy 
społecznej oraz jego transporcie do tej placówki. 

(dowód: akta kontroli str.105, 124-140, 145-146) 
 
W ramach współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego wspólnie z organem 
prowadzącym (Powiat Rzeszowski) przy realizacji projektu pn. „Rozbudowa 
i przebudowa pawilonu nr 10 ZOL dla osób starszych i przewlekle chorych w Górnie 
wraz z infrastrukturą” zorganizowano 2 pikniki rodzinne (28.06.2015 r., 6.09.2015 r.). 
Grupami docelowymi, do których wysłano zaproszenia to m.in. pacjenci, rodziny 
pacjentów, samorządowcy, stowarzyszenia działające na rzecz osób 
niepełnosprawnych.  W ww. piknikach uczestniczyło odpowiednio 300 i 197 osób. 
 
Grupami docelowymi, do których wysłano zaproszenia na opisane powyżej 
seminarium zorganizowane na Uniwersytecie Rzeszowskim (w dniu 25.09.2015 r.) 
z okazji Światowego Dnia Choroby Alzheimera byli m.in. samorządowcy, władze 
i pracownicy naukowi Uniwersytetu Rzeszowskiego, przedstawiciele domów pomocy 
społecznej, studenci Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego, 
przedstawiciele rodzin pacjentów (w seminarium uczestniczyło łącznie 120 osób). 
W trakcie seminarium prelegentami byli m.in. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego 
(wykład - Pragnienie szczęścia w obliczu starości i śmierci), Kierownik Zakładu 
Genetyki Laboratoryjnej Uniwersytetu Rzeszowskiego (wykład - Epigenetyczne 
mechanizmy w chorobie Alzheimera), Pielęgniarka Oddziałowa w ZOL (wykład - 
Opieka długoterminowa w warunkach stacjonarnych i domowych). 
 

(dowód: akta kontroli str.105, 145-146) 
 
Dyrektor Zespołu wyjaśniła, że w 2014 r. przy udziale Powiatu Rzeszowskiego 
podjęto współpracę z Międzynarodową Katolicką Komisją ds. Migracji z siedzibą 
w Szwajcarii, mającą na celu przeszkolenie oraz weryfikację nabytych umiejętności  
w zakresie domowej opieki nad osobami starszymi, w szczególności dotkniętych 
chorobami neurodegeneracyjnymi, w tym chorobą Alzheimera. Współpraca ta nie 
została jednak sfinalizowana, ze względu na brak środków finansowych, 
niezbędnych do takiej współpracy. 

(dowód: akta kontroli str.117-123) 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 
 
 

 
IV. Pozostałe informacje i pouczenia 

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

Zgodnie z art. 54 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli7 
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 
Najwyższej Izby Kontroli w Rzeszowie. 
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Kontroler 
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7 Dz. U. z 2015 r., poz.1096 oraz z 2016 r. poz. 677 
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