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I. Dane identyfikacyjne 
Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Kolbuszowej w dalszej treści 
SP ZOZ 

 

mgr inż. Zbigniew Strzelczyk – Dyrektor  SP ZOZ 

 

1. Działania profilaktyczne Podstawowej Opieki Zdrowotnej dotyczące zaburzeń 
metabolicznych wynikających z otyłości oraz chorób cywilizacyjnych. 
2. Skuteczność systemu diagnozowania i leczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami 
metabolicznymi wynikającymi z otyłości oraz chorób cywilizacyjnych. 
 

1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2019 r., z wykorzystaniem dowodów 
sporządzonych przed i po tym okresie. 
 
art. 2 ust 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli1 

 

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Rzeszowie 

 

 

1. Monika Marciniec - główny specjalista kontroli państwowej na podstawie 
upoważnienia do kontroli nr LRZ/200/2019 z dnia 10 grudnia 2019 r. 

2. Magdalena Gierlak, starszy inspektor kontroli państwowej, na podstawie 
upoważnienia do kontroli nr LRZ/199/2019 z 10 grudnia 2019 r. 

 

(akta kontroli str.1-4) 

 

                                                      
1 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm. dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna2 kontrolowanej działalności 
Udzielająca świadczeń medycznych, w ramach systemu opieki zdrowotnej, poradnia 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej, funkcjonująca w strukturze SP ZOZ, zapewniała 
prowadzenie badań profilaktycznych dotyczących zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości oraz chorób cywilizacyjnych, a także skutecznie 
diagnozowała dzieci i młodzież z takimi zaburzeniami. Świadczenia w powyższym 
zakresie wykonywane były rzetelnie i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa 
oraz Zasadami postępowania w nadwadze i otyłości w praktyce lekarza rodzinnego 
z 2018 r.  
Zasoby SP ZOZ (warunki lokalowe, wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną  
i produkty lecznicze) służące wykonywaniu świadczeń lekarza POZ, zapewniały 
realizację umów zawartych z NFZ oraz spełniały warunki określone  
w Części V pkt 4 Załącznika Nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 
września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej3. Osobom niepełnosprawnym został zapewniony dostęp do 
budynku SP ZOZ i znajdujących się w nim gabinetów.  
Kwalifikacje lekarzy prowadzących listy aktywne pacjentów, udzielających 
świadczeń zdrowotnych dla dzieci i młodzieży były zgodne z wymaganiami 
wynikającymi z Części V pkt 1 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze 
posiadali wymagane specjalizacje do udzielania świadczeń w poradni POZ. 
Określone w umowie z NFZ godziny pracy poradni POZ, jak i poszczególnych 
lekarzy pozostawały w zgodzie z harmonogramem pracy SP ZOZ. Czas udzielania 
świadczeń dzieciom zdrowym dopasowany był do zróżnicowanych potrzeb rodziców 
ww. pacjentów. 
Lekarze POZ rzetelnie dokumentowali badania bilansowe, poddawali analizie ich 
wyniki oraz określali sytuację zdrowotną pacjenta i dalsze działania z niej 
wynikające. Jednakże w żadnej w analizowanych dokumentacji medycznych nie 
odnotowano faktu udokumentowania badania bilansowego w książeczce zdrowia 
dziecka. 
Skutecznie rozpoznawano symptomy zaburzeń metabolicznych. W razie 
stwierdzenia nadwagi lub otyłości u dzieci i młodzieży, lekarze SP ZOZ zlecali 
badania diagnostyczne, a na podstawie ich wyników kierowali do poradni 
specjalistycznych lub podejmowali samodzielne leczenie, w tym udzielali porad 
dietetycznych oraz dotyczących zdrowego trybu życia. 
W okresie objętym kontrolą SP ZOZ nie realizował programów profilaktycznych 
i prozdrowotnych związanych z zapobieganiem zaburzeniom metabolicznym 
wynikającym z otyłości i chorób cywilizacyjnych wśród dzieci i młodzieży.  
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
2 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie opisowej. 

W niniejszym wystąpieniu zastosowano ocene opisową   
3 Dz.U. z 2019 r. poz. 736 ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki 
zdrowotnej. 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe4 kontrolowanej działalności 

 

1. Działania profilaktyczne POZ dotyczące zaburzeń 
metabolicznych wynikających z otyłości oraz chorób 
cywilizacyjnych 
 
1. SP ZOZ działał na podstawie Statutu nadanego uchwałą Nr XLIII/240/2018 Rady 
Powiatu w Kolbuszowej z dnia 27 września 2018 r. oraz był wpisany do rejestru 
podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę 
Podkarpackiego5. Wpisy w tym rejestrze w zakresie świadczeń POZ dla dzieci 
i młodzieży, zgodne były ze stanem faktycznym. 
Zgodnie ze Statutem w skład SP ZOZ wchodziły między innymi: 
1) Zakład Leczniczy – Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II w Kolbuszowej; 
2) Zakład Leczniczy - Zespół Poradni Specjalistycznych i Podstawowej Opieki 

Zdrowotnej w tym: 
- Przychodnia Rejonowa Nr 1; 
- Przychodnia Rejonowa Nr 2; 
- Gminne i Wiejskie Ośrodki Zdrowia. 

Rada Powiatu w Kolbuszowej nadała SP ZOZ Statut, a Dyrektor SP ZOZ 
wprowadził Regulamin organizacyjny6 pozytywnie zaopiniowany przez Radę 
Społeczną7 działającą przy SP ZOZ. Regulamin organizacyjny SP ZOZ zawierał 
elementy określone w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 
leczniczej8 tj., m.in.: cele i zadania podmiotu, strukturę organizacyjną, rodzaj 
działalności leczniczej, zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych, przebieg 
procesu udzielania świadczeń zdrowotnych z zapewnieniem dostępności i jakości 
tych świadczeń, organizację i zadania poszczególnych komórek organizacyjnych, 
warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, 
wysokość opłat za udostępnienie kopii dokumentacji medycznej9, organizację 
procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat, w tym 
pacjentowi nieubezpieczonemu oraz sposób kierowania SP ZOZ.  

(akta kontroli str. 9-96, 138-265) 
 

1.2. W toku kontroli dokonano oględzin zasobów Przychodni Rejonowej Nr 110. 
Ustalono, że warunki lokalowe, wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną  
i produkty lecznicze) służące wykonywaniu świadczeń lekarzy POZ, zapewniały 
realizację umów zawartych z NFZ oraz były zgodne z warunkami określonymi  
w Części V pkt 4 Załącznika Nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Poradnia POZ 
znajdowała się na parterze i na pierwszym piętrze budynku wolnostojącego, który  
w pełni został dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo. Do 
dyspozycji ww. poradni były gabinety lekarskie, dwa gabinety zabiegowe wraz  
z gabinetem - punktem szczepień przeznaczonym wyłącznie dla pacjentów w wieku 

                                                      
4 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa może być 

sformułowana, jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
5 Nr księgi rejestrowej 000000009966 
6 Załącznik Nr 3 do Zarządenia Dyrektora Nr 15/2018 z dnia 6 czerwca 2018 r. 
7 Uchwała Nr 36/2018 Rady Społecznej przy SP ZOZ w Kolbuszowej z dnia 26 września 2018 r. 
8 Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm., dalej: ustawa o działalności leczniczej. 
9 Dalej również DM. 
10 Pomieszczeń poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej Przychodni Rejonowej Nr 1 mieszczącej się przy ul. Obrońców 

Pokoju 74 w Kolbuszowej. 
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0-18 lat, dwie poczekalnie, pomieszczenie socjalne wraz ze stanowiskiem 
rejestracyjnym, a także pomieszczenia sanitarne dla pacjentów oraz personelu.  
Produkty lecznicze (leki, strzykawki, igły i wenflony), będące na wyposażeniu 
poradni, posiadały ważne daty przydatności. Elektrokardiograf miał paszport 
techniczny z aktualnym świadectwem okresowego przeglądu. 
Wszystkie gabinety lekarskie wyposażone były w wagę medyczną ze 
wzrostomierzem. 
SP ZOZ podał do wiadomości świadczeniobiorców (na zewnątrz i wewnątrz miejsca 
udzielania świadczeń) wszystkie wymagane informacje określone w § 11 załącznika 
do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych 
warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej11. Dostępna była 
informacja dotycząca imion i nazwisk osób udzielających świadczeń medycznych 
oraz godzin ich udzielania. Pacjentom udostępniono informację o ich prawach, 
numery telefonów i adres Podkarpackiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ  
w Rzeszowie, a nadto tryb składania skarg i wniosków odnośnie jakości 
świadczonych usług medycznych. Do wiadomości pacjentów podano także adresy 
oraz numery telefonów podmiotów udzielających świadczeń medycznych poza 
godzinami pracy poradni POZ, w dni wolne od pracy i święta oraz podmiotów 
udzielających świadczeń w zakresie ratownictwa medycznego, z zastrzeżeniem, że 
dotyczy to świadczeń udzielanych w związku: wypadkiem, urazem, porodem, 
nagłym zachorowaniem lub nagłym pogorszeniem stanu zdrowia powodującym 
zagrożenie życia. 

(akta kontroli str. 137) 
 

Dyrektor SP ZOZ wyjaśnił, że Przychodnia Rejonowa Nr 1 pełniła funkcję Poradni 
POZ i w większości przyjmowane tam były dzieci do lat 18-u ze względu na to, że 
pracują tam pediatrzy. Dyrektor dodał, że w harmonogramach pracy NFZ nie 
wymaga wydzielenia godzin dzieci zdrowych i chorych, w związku z powyższym 
takiego podziału nie dokonano. Składający wyjaśnienia wskazał również, że 
w Przychodni Rejonowej nr 1 wydzielony został gabinet dla dzieci zdrowych, a czas 
przyjęć w tym gabinecie stanowi 13% godzin pracy poradni. Personel podczas 
rejestracji informuje kiedy przyjmowane są dzieci zdrowe, a jeśli dziecko zdrowe 
zgłosi się w innych dniach i godzinach to przyjmowane jest w gabinecie dla dzieci 
zdrowych, a nie chorych. 

(akta kontroli str. 106 -107) 
 
W latach 2018 – 2019 w Przychodni Rejonowej Nr 1 przeprowadzono łącznie 
2 kontrole12, obie dotyczyły warunków sanitarnych. Kontrole te nie wykazały 
nieprawidłowości. 

(akta kontroli str. 108-109, 266-273) 
 

1.3. Kwalifikacje lekarzy POZ w SP ZOZ były zgodne z określonymi w Części V pkt 
1 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych  
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. W roku 2018 świadczeń medycznych 
w zakresie POZ udzielało: 
- 5 lekarzy (4 i 3/5 etatu13) posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie 

medycyny rodzinnej lub odbywających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie 
medycyny rodzinnej, lub posiadających specjalizację  I lub II stopnia 
w dziedzinie medycyny ogólnej; 

                                                      
11 Dz.U. z 2020 r. poz. 320., dalej: rozporządzenie w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej 
12 Kontrole przeprowadził Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Rzeszowie 
13 Etat=7 h i 35 min/dziennie, tj. średnio 37 h i 55 min. w przeciętnym tygodniu pracy 
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- 4 lekarzy (3 i ½ etatu) posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł 
specjalisty w dziedzinie chorób wewnętrznych; 

- 2 lekarzy (2 etaty) posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł 
specjalisty w dziedzinie pediatrii; 

- 1 lekarz (3/4 etatu), o którym mowa w art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 
2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych 
ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw14; 

- 2 lekarzy (1 i 2/5 etatu), którzy odbyli staż podyplomowy, niespełniający 
wymagań określonych dla lekarzy przyjmujących deklarację wyboru 
świadczeniobiorców. 

W roku 2019 świadczeń medycznych w zakresie POZ udzielało: 
- 4 lekarzy (4 i 3/5 etatu) posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny 

rodzinnej lub odbywających szkolenie specjalizacyjne w dziedzinie medycyny 
rodzinnej, lub posiadający specjalizację  I lub II stopnia w dziedzinie 
medycyny ogólnej; 

- 4 lekarzy (3 i ½ etatu) posiadających specjalizację I lub II stopnia lub tytuł 
specjalisty specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych; 

- 2 lekarzy (2 etaty) posiadających specjalizację I lub II stopnia, lub tytuł 
specjalisty w dziedzinie pediatrii; 

- 3 lekarzy (1 i 4/9 etatu), którzy odbyli staż podyplomowy, niespełniających 
wymagań określonych dla lekarzy przyjmujących deklarację wyboru 
świadczeniobiorców. 

(akta kontroli str. 6) 
 

1.4. Świadczenia lekarzy w Przychodni Rejonowej nr 1 udzielane były od 
poniedziałku do piątku, w godzinach 8:00 - 17:00, zgodnie z harmonogramem pracy 
poszczególnych lekarzy udostępnionym pacjentom w SP ZOZ oraz umowami 
zawartymi z NFZ. 

(akta kontroli str. 106 - 107) 
 

1.5. W badanym okresie udział pacjentów w wieku od 0-18 lat zmniejszył się – 
z 11,33% w czerwcu 2018 r. do 10,60% w grudniu 2019 r. i wynosił odpowiednio 
2574 i 2315 osób. Liczba wizyt w latach objętych kontrolą wynosiła 20 890 i 22 007.  
Lekarze POZ wykonali w 2018 r. badania bilansowe ogółem u 707 dzieci, spośród 
1027 podlegających takiemu badaniu, a w 2019 r. – u 595 dzieci, spośród 812 
podlegających badaniu. Badaniami bilansowymi w ww. latach objęto odpowiednio: 
50,8% i 55,9% dzieci w wieku 2 lat, 60% i 44,8 % dzieci w wieku  
4 lat, 81,6% i 57,3% podlegających badaniu uczniów odbywających roczne 
obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, 90,7% i 72,8% uczniów klas III szkoły 
podstawowej, 76,9 i 85%  VII klasy szkoły podstawowej, 75,4% i 86% uczniów klasy 
I szkoły ponadgimnazjalnej oraz 51% i 50,8% uczniów ostatniej klasy szkoły 
ponadgimnazjalnej do ukończenia 19 roku życia.  

(akta kontroli str. 6-8) 
 

Analiza dokumentacji medycznej w zakresie wykonania badań bilansowych  
w poszczególnych grupach wiekowych i etapach edukacyjnych u 30 losowo 
wybranych pacjentów15, z aktywnej listy lekarza POZ wykazała, że we wszystkich 
dokumentacjach medycznych - Karta zdrowia dziecka/Historia choroby - lekarze 
zamieścili adnotację o przeprowadzaniu badań bilansowych podając przy tym datę, 
lekarza przeprowadzającego badanie, wyniki pomiaru wzrostu i wagi ciała, a także 

                                                      
14 Dz.U. Nr 166, poz.1172 
15 Badania bilansowe 2 latka, 4 latka, 6 latka, III klasa szkoły podstawowej, VII klasa szkoły podstawowej, I klasa szkoły 
ponadgimnazjalnej i ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej. 
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informacje o zdiagnozowanych schorzeniach i wydanych skierowaniach.  
W 2 przypadkach na podstawie wyniku pomiaru wzrostu i wagi ciała nie 
oszacowano współczynnika BMI, w 7 przypadkach nie podano wyniku pomiaru 
ciśnienia tętniczego. 
W 26 przypadkach dokonano wpisu dotyczącego centyli jednakże bez naniesienia 
na siatkę centylową. 
2 pacjentów skierowanych zostało doporadni specjalistycznej (endokrynologicznej).  
W żadnej w analizowanych dokumentacji medycznych nie odnotowano faktu 
udokumentowania badania bilansowego w książeczce zdrowia dziecka. Stanowi to 
naruszenie § 72 pkt 4 i 5 rozporządzenia o dokumentacji medycznej, zgodnie  
z którym w książeczce zdrowia dziecka zamieszcza się wyniki badań 
profilaktycznych, a fakt ten dokumentuje się w indywidualnej dokumentacji 
wewnętrznej (§ 2 pkt 5 rozporządzenia o dokumentacji medycznej). 

(akta kontroli str.114-116) 
 

Lekarz SP ZOZ Pani [...]16 wyjaśniła, że BMI pacjentów jest wyliczone i umieszczone 
na kartach bilansowych dostępnych w dokumentacji szkolnej, podobnie jest również 
z wynikami ciśnienia tętniczego, przy ich braku na kartach bilansowych są 
wpisywane przy danej wizycie pacjenta u lekarza. Składająca wyjaśnienia dodała, 
że w dokumentacji medycznej nie prowadzi się siatek centylowych i nie odnotowuje 
wpisów w książeczkach zdrowia. 

(akta kontroli str. 117) 
 

1.6  W okresie objętym kontrola SP ZOZ nie realizował programów profilaktycznych, 
ani prozdrowotnych w zakresie zaburzeń metabolicznych wśród dzieci i młodzieży. 

Dyrektor SP ZOZ wyjaśnił, że edukowanie rodziców, dzieci i młodzieży w zakresie 
zdrowego stylu życia odbywa się w trakcie wizyty lekarskiej w gabinetach POZ, 
a w sytuacjach wymagających pomocy lekarza specjalisty pacjenci kierowani są do 
poradni specjalistycznych np. endokrynologicznej lub diabetologicznej. Każdy 
lekarz, pielęgniarka czy pielęgniarka szkolna podczas wywiadu, profilaktyki bądź 
w trakcie procesu leczenia stara się identyfikować czynniki ryzyka związane 
z występowaniem zaburzeń metabolicznych wynikających z otyłości i innych chorób 
cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży. Inicjatywa lekarza POZ na rzecz zapobiegania 
zaburzeniom metabolicznym wynikającym z otyłości i innych chorób cywilizacyjnych 
jest bardzo ograniczona. Rodzice dzieci często nie życzą sobie wpisów do historii 
choroby w tym zakresie, lekceważą uwagi i zalecenia, niejednokrotnie są agresywni 
i oburzeni, że personel zwraca uwagę, że ich dziecko ma problem z nadwagą. 
Uważamy, że problemy te powinny być rozwiązywane na innym szczeblu poprzez 
stosowne rozporządzenia, obowiązek monitorowania otyłości oraz eliminowania ze 
sklepów produktów z substancjami szkodliwymi czy powodującymi choroby 
o podłożu metabolicznym. Personel medyczny nie jest w stanie zapobiec 
powyższemu problemowi jeśli środowiska rodzinne lekceważą otyłość swoich dzieci, 
a nawet czują się urażeni jeśli ktoś próbuje z nimi rozmawiać czy też sugeruje 
leczenie. Podsumowując uważamy, że leczenie tych schorzeń powszechnie już 
występujących w Polsce należy rozpocząć od edukacji rodziców czy opiekunów 
dzieci, zobligować ich do obowiązku kontroli w tym zakresie u lekarza czy 
pielęgniarki czy ponoszenie konsekwencji za zaniedbania w tej materii. 

(akta kontroli str. 111-112) 
 

                                                      
16 Na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429 
ze zm.) NIK wyłączyła jawność informacji w zakresie imienia i nazwiska, ze względu na prywatność osoby fizycznej. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
Brak odnotowania w indywidualnych wewnętrznych dokumentacjach medycznych 
faktu udokumentowania badania bilansowego w książeczce zdrowia dziecka, co 
było niezgodne z § 72 pkt 4 i 5 w związku z § 2 pkt 5 rozporządzenia o dokumentacji 
medycznej. 

(akta kontroli str. 114-117) 
 

Poradnia POZ spełniała prawne i zadeklarowane w umowie z NFZ wymogi  
w zakresie zasobów lokalowych, kadrowych i wyposażenia. Lekarze POZ rzetelnie 
dokumentowali i analizowali wyniki badań bilansowych, a także prowadzili działania 
profilaktyczne promujący zdrowy styl życia. Jednakże w żadnej z analizowanych 
dokumentacji medycznych nie odnotowano faktu udokumentowania badania 
bilansowego w książeczce zdrowia dziecka. 
 

2. Skuteczność systemu diagnozowania i leczenia dzieci 
i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi 
z otyłości oraz chorób cywilizacyjnych. 
 
W SP ZOZ w roku 2018 zdiagnozowano 32 pacjentów z zaburzeniami 
metabolicznymi, którym łącznie udzielono 50 świadczeń. Najliczniejszą grupę 
stanowili chorzy na zaburzenia tarczycy (20 pacjentów), a otyłość zdiagnozowano  
u 2 pacjentów. W roku 201917 zdiagnozowano 33 pacjentów z zaburzeniami 
metabolicznymi, którym łącznie udzielono 48 świadczeń. Najliczniejszą grupę 
stanowili chorzy na zaburzenia tarczycy (20 pacjentów), a otyłość zdiagnozowano  
u 3 pacjentów. 

(akta kontroli str. 8) 
 

Ze sprawozdania MZ-11 za 2018 r. wynikało, że u 42 osób w SP ZOZ 
zdiagnozowano bądź leczono otyłość, w tym u 1 zdiagnozowano ją po raz pierwszy. 
Dane te nie były zgodne z ustaleniami dokonanymi w toku kontroli – potwierdzonymi 
przez Kierownika Działu Organizacyjno – Personalnego i Współpracy z NFZ, 
z których wynika, że w 2018 r. otyłość zdiagnozowano lub leczono u 2 osob. 
Sprawozdanie MZ-11 zawiera wyłącznie dane statystyczne, pozostające bez 
wpływu na rozliczanie świadczeń z NFZ. 

(akta kontroli str. 8, 97-100) 
 

W celu sprawdzenia skuteczności diagnozowania i leczenia zaburzeń 
metabolicznych w SP ZOZ, szczegółowej analizie poddano 10 kart pacjentów 
w wieku 0-18 lat, którym udzielono świadczeń medycznych z powodu zaburzeń 
metabolicznych. W 7 przypadkach zaburzenia metaboliczne zdiagnozowane zostały 
podczas podczas udzielania świadczenia medycznego niezwiązanego z badaniem 
bilansowym.  
W 3 przypadkach zdiagnozowania otyłości lekarze POZ pouczali o zdrowym stylu 
życia, zalecali wizytę u dietetyka w celu opracowania zbilansowanej diety. 
Każdorazowo zlecali badania diagnostyczne18. W sytuacji gdy wyniki badań 
laboratoryjnych wskazywały na występowanie innych zaburzeń metabolicznych niż 
otyłość lub współwystępujących z otyłością (lub powikłań otyłości), pacjentów 

                                                      
17 Stan na dzień 16 grudnia 2019 r. 
18 Między innymi morfologia krwi, badanie moczu, TSH, cholesterol, glukoza i lipidogram. 
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kierowano do poradni specjalistycznych – diabetologicznych, endokrynologicznych 
i metabolicznych. 
Pacjenci, których badania diagnostyczne nie wskazywały na występowanie innych 
chorób oprócz otyłości, byli leczeni przez lekarza POZ zgodnie z Zasadami 
postępowania w nadwadze i otyłości w praktyce lekarza rodzinnego z 2018 r.19 – 
lekarz POZ udzielał im zaleceń dietetycznych. Lekarze POZ koordynowali leczenie 
pacjentów leczonych z powodu zaburzeń metabolicznych, którzy byli objęci opieką 
poradni specjalistycznych m.in. endokrynologicznej i metabolicznej. Ponadto 
współpracowali z lekarzami specjalistami, zlecali systematyczne badania 
diagnostyczne oraz udzielanie porad lekarskich w zakresie swoich kompetencji.  

(akta kontroli str. 118-134) 
 

Pani [...]20 - lekarz POZ wyjaśniła, że w przypadku stwierdzenia u dziecka nadwagi 
lub otyłości zlecam badania laboratoryjne, wykonuję podstawowe pomiary 
u pacjenta (RR, waga), przeprowadzam rozmowę na temat żywienia. Jedyne co 
mogę zaproponować to wizytę u dietetyka – na koszt pacjenta. Wielkim problemem 
w toku diagnozowania i leczenia dzieci z nadwagą i otyłością jest brak porady 
dietetycznej w koszyku gwarantowanych świadczeń refundowanych przez NFZ. 
Wyjaśniając fakt, że  w 7 dokumentacjach medycznych poddanych oględzinom nie 
było wpisów dotyczących zasad zdrowego żywienia lub konieczności zmiany stylu 
życia. Pani [...]21 stwierdziła, że przypuszcza iż zalecenia nie były odnotowywane w 
karcie pomimo ich ustnego formułowania. 
Składająca wyjaśnienia dodała, że w przypadku stwierdzenia u dziecka nadwagi lub 
otyłości kieruje pacjentów do leczenia uzdrowiskowego, gdyż nie miała przypadku, 
w którym byłoby to konieczne. 

(akta kontroli str. 135) 
 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość: 
Przekazanie w sprawozdaniu MZ-11 niezgodnych ze stanem odnotowanym w DM, 
danych o liczbie dzieci i młodzieży chorujących na otyłość. Sprawozdanie MZ-11 
zawiera wyłącznie dane statystyczne, pozostające bez wpływu na rozliczanie 
świadczeń z NFZ, jednakże zdaniem NIK, obowiązkiem SP ZOZ jest dbałość  
o rzetelność danych przekazywanych w sprawozdaniach, zatem należy dokonywać 
weryfikacji wygenerowanych danych oraz podjąć stosowne działania, aby 
sprawozdawane informacje były wiarygodne. 

(akta kontroli str. 8, 97-100) 
 
Lekarze POZ zlecali badania diagnostyczne w celu zdiagnozowania zaburzeń 
metabolicznych, a w przypadku potwierdzenia powikłań w postaci zaburzeń 
metaboliczne wynikających z otyłości i chorób cywilizacyjnych, kierowali do poradni 
specjalistycznych. Lekarze POZ rozpoznawali symptomy, diagnozowali i prowadzili 
leczenie otyłości Jednakże przekazywane w sprawozdaniu MZ-11 dane o liczbie 
dzieci i młodzieży chorującej na otyłość były niezgodne ze stanem odnotowanym  
w DM. 
 

                                                      
19 LEKARZ RODZINNY – WYDANIE SPECJALNE  3/2017, Medycyna Praktyczna - Wytyczne Kolegium Lekarzy Rodzinnych  
w Polsce, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością. 
20 Jak w przypisie 16. 
21 Jw.  
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IV. Uwagi i wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące uwagi  
i wnioski: 

Najwyższa Izba Kontroli nie formułuje uwag. 
 
1. Podjęcie działań w celu przekazywania w sprawozdaniu MZ-11 rzetelnych 

danych. 

2. Odnotowywanie w indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej 
pacjenta, faktu udokumentowania badania bilansowego w książeczce zdrowia 
dziecka, do czego zobowiązuje § 41, § 72 pkt 4 i 5 w związku z § 2 pkt 
5 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej. 

 
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. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 
Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 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  27     marca 2020 r.

 
 
Kontroler: 

Monika Marciniec 
Główny specjalista k.p. 
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Najwyższa Izba Kontroli 
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Dyrektor 
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