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I. Dane identyfikacyjne 
„MaGra” Podgórska i Tomczyk-Siwiec Lekarska Spółka Partnerska w Dębicy, 
ul. Kościuszki 18, 39-200 Dębica1 
 
Małgorzata Podgórska, od dnia 22 listopada 2006 r. – Kierownik Niepublicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej „MaGra” Poradnia Lekarska POZ w Dębicy, dalej 
Kierownik NZOZ, dla którego organem założycielskim jest Lekarska Spółka 
Partnerska 
 
1. Działania profilaktyczne POZ 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. 

 
Lata 2018 – 2019. Badaniami kontrolnymi mogą być objęte również działania 
i zdarzenia, z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed i po tym okresie 
 
Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli2 
 
Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Rzeszowie 
 
Cezary Paciura, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
przeprowadzenia kontroli nr LRZ/201/2019 z 30 grudnia 2019 r. 

(akta kontroli str. 1 - 4) 
 

                                                      
1 dalej Lekarska Spółka Partnerska 
2 Dz.U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna3 kontrolowanej działalności 
Najwyższa Izba Kontroli4 stwierdza, iż w okresie objętym kontrolą Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej „MaGra” Poradnia Lekarska POZ w Dębicy (NZOZ), dla 
którego organem założycielskim jest Lekarska Spółka Partnerska udzielając 
świadczeń medycznych w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, rozpoznawał 
oraz diagnozował u dzieci i młodzieży zaburzenia metaboliczne wynikające 
z otyłości oraz chorób cywilizacyjnych. 

Warunki lokalowe NZOZ umożliwiały realizację zadań podstawowej opieki 
zdrowotnej, a świadczenia medyczne udzielał personel o odpowiednich 
kwalifikacjach. 
Analiza 10 dokumentacji medycznej pacjentów, u których stwierdzono zaburzenia 
metaboliczne wynikające z otyłości i chorób cywilizacyjnych wykazała, że 
rozpoznawanie tych zaburzeń najczęściej odbywało się w trakcie badań 
bilansowych dzieci i młodzieży. Kontrola wykazała jednak, iż w 2019 r. 
w porównaniu do 2018 r. spadła liczba dzieci i młodzieży przeprowadzających takie 
badania. 
Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej, za wyjątkiem kilku przypadków, 
dokumentowali przeprowadzenie badań bilansowych. Jednak w żadnej 
z analizowanej dokumentacji medycznej nie odnotowano faktu udokumentowania 
badania bilansowego w książęce zdrowia dziecka. 
W razie stwierdzenia otyłości u dzieci i młodzieży, lekarze NZOZ przeprowadzali 
z dziećmi i ich rodzicami pogadanki w trakcie, których omawiano problem otyłości, 
ustalano sposób postępowania, a także wydawano skierowania na badania 
diagnostyczne i do poradni specjalistycznych. 
W kontroli stwierdzono, iż dokumentacja medyczna dwóch pacjentów zawierała 
informacje o podjętym leczeniu. W pozostałych przypadkach pacjenci nie 
informowali lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o przebiegu leczenia oraz 
o problemach związanych z leczeniem zaburzeń metabolicznych. 
W okresie objętym kontrolą NZOZ nie realizował programów profilaktycznych 
i prozdrowotnych związanych z zapobieganiem zaburzeniom metabolicznym 
wynikającym z otyłości i chorób cywilizacyjnych dzieci i młodzieży. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
3 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną, jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę 

w formie opisowej. W niniejszym wystąpieniu sformułowano ocenę opisową. 
4 zwana dalej NIK 

OCENA OGÓLNA 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe5 kontrolowanej działalności 

1. Działania profilaktyczne POZ dotyczące zaburzeń 
metabolicznych wynikających z otyłości oraz chorób 
cywilizacyjnych 
1.1. Forma prawna i organizacyjna. 

1.1.1. Aktem notarialnym z 20 lipca 2006 r. dwóch partnerów utworzyło Lekarską 
Spółkę Partnerską. 
Przedmiotem działalności Lekarskiej Spółki Partnerskiej było wspólne wykonywanie 
przez partnerów zawodu lekarza, tj. praktyki lekarskiej oraz pozostałej działalności 
związanej z ochroną zdrowia ludzkiego, gdzie indziej niesklasyfikowanej6. 
Spółka utworzyła NZOZ, który decyzją Wojewody Podkarpackiego z 5 grudnia 
2006 r. wpisano do rejestru zakładów opieki zdrowotnej. NZOZ działalność 
rozpoczął 1 stycznia 2007 r., a jego pracą kierował kierownik powołany przez 
Lekarską Spółkę Partnerską. 

(akta kontroli str. 3, 5 - 22) 

Zgodnie ze statutem NZOZ działał na terenie powiatu dębickiego i w godzinach 
pracy udzielał nieodpłatnych świadczeń zdrowotnych, osobom wpisanym na listę 
pacjentów. W uzasadnionych jednak przypadkach, pomocy lekarskiej mógł udzielać 
każdemu choremu. 

(akta kontroli str. 23 - 25) 

Regulamin organizacyjny NZOZ zawierał elementy określone w art. 24 ust. 1 ustawy 
o działalności leczniczej7, w tym cele i zadania, strukturę organizacyjną, rodzaj 
działalności leczniczej, zakres i przebieg udzielanych świadczeń zdrowotnych, 
organizację i zadania komórek organizacyjnych, warunki współdziałania z innymi 
podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, a także organizację procesu 
udzielania świadczeń zdrowotnych w przypadku pobierania opłat. 
Według regulaminu organizacyjnego NZOZ prowadził działalność lecznictwa 
ambulatoryjnego i domowego w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Odbywać 
się to miało poprzez sprawowanie kompleksowej opieki nad pacjentami (dziećmi 
i dorosłymi) przez pracowników medycznych o odpowiednich kwalifikacjach. 
Głównym celem działalności NZOZ było udzielanie nieodpłatnych, a także 
odpłatnych świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu lub 
poprawie zdrowia, zwłaszcza poprzez badanie i poradę lekarską, leczenie, 
orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia, profilaktykę i promocję zdrowia, udzielanie 
indywidualnych porad i konsultacji, a także organizowanie i prowadzenie oświaty 
zdrowotnej oraz współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby 
zdrowia, szkołami, organizacjami i stowarzyszeniami. 
Rejestracja pacjentów odbywała się w każdej formie, tj. osobiście, telefonicznie 
przez członków rodziny lub osoby trzecie. Świadczenia miały być udzielane w miarę 
możliwości w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem. W razie 
konieczności wykonania uzupełniającego badania diagnostycznego, konsultacji 
specjalistycznej lub zabiegu, pacjent otrzymywał niezbędne skierowanie. 
W celu zapewnienia diagnostyki i leczenia pacjentów oraz ciągłości postępowania 
medycznego, NZOZ współdziałał z innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
leczniczą.  

                                                      
5 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. 
6 85.12.Z i 85.14.D Polska Klasyfikacja Działalności z 2007 r. 
7 ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.) 
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Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej kierowali pacjentów na konsultacje 
specjalistyczne lub gdy było to niezbędne na leczenie stałe. 

(akta kontroli str. 26 - 43)  

1.2. Oględziny siedziby NZOZ wykazały, iż działalność leczniczą prowadzono na 
parterze wynajmowanego budynku przy ul. Kościuszki 18 w Dębicy. Do 
pomieszczeń NZOZ wchodziło się przez dwa oddzielne wejścia, które dostosowano 
do potrzeb osób niepełnosprawnych. 
Przed wejściem do poradni dla dzieci chorych i w poczekalni umieszczono na 
tablicach ogłoszeń informacje, o których mowa w § 11 załącznika do rozporządzenia 
w  sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej8, tj. 
m.in. o godzinach pracy NZOZ, o osobach i godzinach udzielania świadczeń 
medycznych oraz o prawach pacjenta i trybie składania skarg i wniosków. Podano 
także numery telefonów Rzecznika Praw Pacjenta, Podkarpackiego Oddziału 
Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, podmiotów udzielających 
świadczeń w porze nocnej, dni wolne od pracy i w święta, a także w sytuacjach 
związanych z ratownictwem medycznym, z zastrzeżeniem, że dotyczy to nagłych 
przypadków powodujących stan zagrożenia życia i zdrowia. Takie same informacje 
umieszczono w pomieszczeniach w poradni dla dzieci zdrowych.  
Warunki lokalowe oraz wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty 
lecznicze spełniało wymogi określone w § 11 załącznika do rozporządzenia 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, 
części V pkt 3 i 4 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej9, a także rozporządzenia 
w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą10. 
W toku oględzin stwierdzono, iż w skład NZOZ wchodziły cztery gabinety lekarskie, 
(trzy dla pacjentów chorych, jeden dla pacjentów zdrowych) wyposażone m.in. 
w  wagi ze wzrostomierzem i ciśnieniomierze z mankietem dziecięcym, a także dwa 
gabinety zabiegowe (wspólne z gabinetem szczepień i gabinetem pielęgniarki 
środowiskowo-rodzinnej). W gabinetach NZOZ nie obowiązywał rozdział na osoby 
dorosłe oraz dzieci i młodzież. 
NZOZ nie posiadał gabinetu higieny szkolnej, który według § 5 regulaminu 
organizacyjnego oraz wypisów z księgi rejestrowej11, miał być w jego strukturze od 
1 lipca 2008 r. 

(akta kontroli str. 44 - 80) 

Kierownik NZOZ Małgorzata Podgórska wyjaśniła, iż planowano poszerzyć 
działalność o usługi pielęgniarki szkolnej. Nie było jednak takiej potrzeby, ponieważ 
wszyscy uczniowie z terenu miasta zostali objęci opieką pielęgniarek szkolnych.  

(akta kontroli str. 81) 

W okresie objętym kontrolą Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Dębicy 
przeprowadziła w NZOZ dwie kontrole. Kontrole z 2018 i 2019 roku dotyczyły oceny 
bieżącego stanu sanitarno-technicznego pomieszczeń, urządzeń i wyposażenia, 
szczepień ochronnych, dezynfekcji, sterylizacji, gospodarki odpadami, działań 
zapobiegających szerzeniu się chorób zakaźnych i zakażeń oraz bezpieczeństwa 
i higieny pracy przy wykonywaniu świadczeń związanych z narażeniem na zranienie 

                                                      
8 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm.) 
9 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 736 ze zm.) 
10 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U. z 2019 r. poz. 595) 
11 z dnia 4 listopada 2008 r., 2 marca 2014 r. i 8 stycznia 2020 r. 
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ostrymi narzędziami. Sprawdzono także procedury higieniczne i dokumentację 
medyczną pracowników. Kontrole nieprawidłowości nie wykazały. 

(akta kontroli str. 82 - 99) 

1.3. Według regulaminu organizacyjnego, do zadań lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej należało m.in. wnikliwe zbadanie pacjenta, zebranie wywiadu, 
prowadzenie postępowania leczniczego zgodnie z wiedzą medyczną, a także 
rzetelne i czytelne prowadzenie dokumentacji medycznej. 
Pielęgniarka podstawowej opieki zdrowotnej miała m.in. za zadanie planowanie 
i realizowanie kompleksowej opieki pielęgniarskiej nad pacjentem i jego rodziną, 
realizowanie programów promocji zdrowia i programów profilaktycznych, w tym 
bilansów zdrowia w grupach wiekowych, a także zadań związanych z promocją 
zdrowia, edukacją zdrowotną i profilaktyką chorób. 

(akta kontroli str. 26 - 43) 

W okresie objętym kontrolą świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej w NZOZ udzielało łącznie pięciu lekarzy i cztery pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej. 
Kwalifikacje lekarzy były zgodne z wymogami określonymi w części V pkt 
1 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych 
z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Lekarze posiadali specjalizację 
z medycyny rodzinnej, w tym czterech spośród nich również specjalizację z pediatrii. 
Personel medyczny NZOZ nie uczestniczył w szkoleniach w zakresie profilaktyki 
i leczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości 
i chorób cywilizacyjnych.  

(akta kontroli str. 100 - 168) 

1.4. W okresie objętym kontrolą lekarze POZ udzielali świadczeń zgodnie 
harmonogramem do umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w rodzaju 
podstawowej opieki zdrowotnej zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia – 
Podkarpackim Oddziałem Wojewódzkim w Rzeszowie. 
Świadczeń udzielano w siedzibie i w godzinach pracy NZOZ, tj. od poniedziałku do 
piątku w godzinach od 8 do 18 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

(akta kontroli str. 100 - 128, 169 - 206) 

1.5. Na koniec czerwca i grudnia 2018 oraz 2019 roku deklarację wyboru lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej złożyło odpowiednio 6.328 i 6.363 oraz 6.786 i 6.791 
osób, w tym 4.917 i 4.883 oraz 5.347 i 5.326 pacjentów w wieku do 18 lat. Stanowiło 
to odpowiednio 77,7% i 76,7% oraz 78,8% i 78,4% pacjentów z list lekarzy 
podstawowej opieki zdrowotnej. 
W 2018 r. lekarze podstawowej opieki zdrowotnej udzielili ogółem 21.524 porad, 
w tym 18.465 (85,8%) pacjentom w wieku do 18 lat. W 2019 r. udzielono 22.957 
porad, w tym 19.940 (86,9%) dzieciom i młodzieży. 

(akta kontroli str. 207 - 210, 255) 

Na dzień 1 stycznia 2018, 2019 i 2020 roku do jednego lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej było zapisanych odpowiednio od 980 do 2.645, od 645 do 2.788 i od 168 
do 2.811 pacjentów (świadczeniobiorców).  
Liczba złożonych deklaracji wyboru lekarza świadczącego usługi w ramach 
podstawowej opieki zdrowotnej przekraczała 2.500 osób, tj. zalecaną liczbę 
świadczeniobiorców objętych opieką przez jednego lekarza, o której mowa w § 13 
zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia Nr 122/2017/DSOZ z dnia 15 
grudnia 2017 r. i Nr 120/2018/DSOZ z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie 
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warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej12. 

(akta kontroli str. 211 - 216) 

Kierownik Małgorzata Podgórska wyjaśniła, iż jeden lekarz podstawowej opieki 
zdrowotnej nie posiada specjalizacji z zakresu pediatrii, dlatego liczba pacjentów 
dorosłych jest u niego „ponad normę”. Lekarz pediatra nie może przyjmować 
deklaracji od osób powyżej 18 roku życia, dlatego zachęcano pacjentów dorosłych 
do zmiany przychodni, jednak nie chcą oni rezygnować z usług NZOZ. 

(akta kontroli str. 255 - 256)  

W 2018 i 2019 roku badaniom bilansowym podlegało 1.661 i 1.920 dzieci 
i  młodzieży zapisanych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Objęto nimi 
odpowiednio 1.277 i 748 pacjentów NZOZ, co stanowiło 76,9% i 39,0% dzieci 
i młodzieży podlegających badaniu bilansowym w tych latach. 
Liczba badań bilansowych wśród dzieci i młodzieży spadała. W 2018 r. badaniem 
bilansowym 2 latka objęto 90 spośród 215 dzieci podlegających badaniu, tj. 41,9%, 
4 latka – 78 z 290 (26,9%), 6 latka – 230 z 278 (82,7%), 10 latka – 352 z 367 
(95,9%), 13 latka – 238 spośród 247 (96,3%), 15 latka – 158 z 165 (79,4%). 
Badanie bilansowe 18 latka przeprowadzono u 131 spośród 165 osób, co stanowiło 
79,4% pacjentów podlegających badaniu.  
W 2019 r. badaniem bilansowym 2 latka objęto 98 osób, co stanowiło 32,8%, 4 latka 
– 60 z 302 (19,9%), 6 latka – 181 z 360 (50,3%), 10 latka – 126 z 397 (31,7%), 13 
latka – 167 z 253 (66,0%), 15 latka – 100 z 198 (50,5%), zaś badanie bilansowe 18 
latka przeprowadzono wśród 16 spośród 111 osób, co stanowiło 14,4% pacjentów 
podlegających badaniu. 

(akta kontroli str. 207 - 208, 247 - 254) 

Kierownik NZOZ Małgorzata Podgórska wyjaśniła, że część dzieci i młodzieży 
w  2019 r. nie zgłosiła się na badania bilansowe, ponieważ nie otrzymała jeszcze 
kart w szkole. 

(akta kontroli str. 255 - 256) 

Losowa analiza 30 dokumentacji medycznej dzieci i młodzieży w różnych grupach 
wiekowych, u których wykonano badania bilansowe w 2018 i 2019 roku13 wykazała, 
że we wszystkich przypadkach zamieszczono adnotacje o przeprowadzeniu badania 
bilansowego wraz z podaniem daty i lekarza przeprowadzającego badanie, wyniki 
pomiaru wzrostu i wagi ciała, współczynnik BMI14, a za wyjątkiem dwóch bilansów 
2 latka, także przeprowadzenie pomiaru ciśnienia tętniczego. 
W żadnym z analizowanych przypadków dokumentacja nie zawierała adnotacji, że 
przeprowadzenie badania bilansowego odnotowano w książeczce zdrowia dziecka. 
W dwóch przypadkach badanie bilansowe wykazało nadwagę u dzieci. We wrześniu 
2019 r. lekarz podstawowej opieki zdrowotnej stwierdził nadwagę u dwulatka. 
Z wpisów w dokumentacji medycznej wynika, iż omówił z rodzicami dziecka sposób 
żywienia (dietę), rodzaj ćwiczeń oraz wystawił skierowanie do poradni 
rehabilitacyjnej. 
Nadwagę stwierdzono również u 13 latka w trakcie badania bilansowego 
przeprowadzono w marcu 2019 r. W trakcie kolejnej wizyty w lipcu, lekarz wystawił 
skierowanie na badania morfologiczne. Badania były w normie, ale podczas kolejnej 
wizyty w sierpniu 2019 r., zaordynował dziecku przyjmowanie żelaza. 

                                                      
12 Zarządzenie Nr 122/2017/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 grudnia 2017 r. (Dz.U. poz. 1938) oraz 
Zarządzenie Nr 120/2018/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie warunków 
zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. poz. 
1510 ze zm.) 
13 po 15 kart z każdego roku 
14 BMI – wskaźnik masy ciała (masa ciała [kg] / wzrost [m2] 
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Przeprowadzone badania bilansowe wykazały u dzieci i młodzieży także inne 
zaburzenia i choroby, tj. niedowagę, wady wzroku płaskostopie i astmę oskrzelową. 
W celu poprawy stanu zdrowia, lekarze wystawili tym pacjentom skierowania na 
badania morfologiczne oraz do poradni rehabilitacyjnej, ortopedycznej 
i alergologicznej. 

(akta kontroli str. 230 - 235, 244 - 246) 

1.6. Kierownik NZOZ Małgorzata Podgórska wyjaśniła, że w zakresie zdrowego 
stylu życia edukowano „głównie rodziców” dzieci i młodzieży. Odbywało się to 
poprzez rozdawanie ulotek i pogadanki. Dzieci namawiano do uprawiania różnych 
dyscyplin sportowych, a także kierowano do dietetyka lub poradni chorób 
metabolicznych. Według kierownika NZOZ, „tylko nieliczni” rodzice i dzieci stosowali 
się do tych zaleceń. 

W latach 2018 – 2019 NZOZ nie realizował programów profilaktycznych 
i prozdrowotnych związanych z zapobieganiem zaburzeniom metabolicznym 
wynikającymi z otyłości i innych chorób cywilizacyjnych wśród dzieci i młodzieży. 
Lekarze podstawowej opieki lekarskiej identyfikowali i uświadamiali rodzicom 
i dzieciom, czynniki ryzyka związane z występowaniem zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i innych chorób cywilizacyjnych. Dotyczyło to zwłaszcza 
stłuszczenia wątroby oraz cukrzycy typu II, a także alergii, nadciśnienia tętniczego, 
zwyrodnienia stawowego czy zaburzenia postawy (skrzywienie kręgosłupa, 
płaskostopia czy koślawości kolan).  

W okresie objętym kontrolą NZOZ nie podejmował z własnej inicjatywy działań na 
rzecz zapobiegania zaburzeniom metabolicznym wynikającym z otyłości i innych 
chorób cywilizacyjnych wśród dzieci i młodzieży.  
W latach 2013 – 2017 w siedzibie NZOZ funkcjonował gabinet dietetyczny. 
W 2017 r. wspólnie z tym gabinetem przeprowadzono cykliczne konsultacje 
dietetyczne wśród chętnych dzieci i młodzieży. Podczas konsultacji badano skład 
i masę ciała pacjenta, omawiano wyniki, informowano o chorobach dietozależnych 
i skutkach otyłości, a także zachęcano do stosowania profilaktyki zdrowia. 
Przekazywano również materiały edukacyjne, motywacyjne i przepisy kulinarne. 
Kierownik NZOZ wyjaśniła, także, że pacjentów do 18 roku życia, u których 
stwierdzono otyłość i inne zaburzenia metaboliczne należałoby traktować 
priorytetowo poprzez zmniejszenie czasu oczekiwania do lekarzy specjalistów oraz 
przez zwiększenie liczby lekarzy zajmujących się tą dziedziną medyczną. 

(akta kontroli str. 217 - 221, 255 - 256) 

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

Brak w indywidualnej wewnętrznej dokumentacji medycznej pacjenta, faktu 
udokumentowaniu badania bilansowego w książeczce zdrowia dziecka, co było 
niezgodne z § 72 pkt 4 i 5 w związku z § 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania15. 

Według § 2 pkt 5 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej, dokumentację 
indywidualną zewnętrzną stanowi książeczka zdrowia dziecka. Książeczka zdrowia 
dziecka zawiera m.in. informacje istotne dla oceny prawidłowości rozwoju dziecka 
od urodzenia do uzyskania pełnoletności. Wpisy w niej są dokonywane niezwłocznie 
po udzieleniu świadczenia zdrowotnego, a w przypadku, gdy jest to możliwe są 

                                                      
15 rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. poz. 2069), zwanego dalej rozporządzeniem 
w sprawie dokumentacji medycznej 
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uzupełniane w trakcie następnej wizyty na podstawie dokumentacji wewnętrznej 
(§ 2 pkt 4 i 5 ww. rozporządzenia. 

(akta kontroli str. 230 - 235) 

Kierownik NZOZ Małgorzata Podgórska wyjaśniła, że „lekarz nie jest zobligowany 
do wpisu do dokumentacji medycznej adnotacji, że dokonał wpisu do dokumentacji 
zewnętrznej. 

(akta kontroli str. 244 - 246) 

Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej w trakcie badań bilansowych rozpoznawali 
zaburzenia metaboliczne u dzieci i młodzieży wynikające z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych. Dokumentowali to w wewnętrznej dokumentacji medycznej 
pacjenta, w której nie odnotowywali jednak przeprowadzenia badania bilansowego 
w książeczce zdrowia dziecka. 
 
2. Skuteczność systemu diagnozowania i leczenia dzieci 
i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości 
i chorób cywilizacyjnych 

2.1.1. W okresie objętym kontrolą zaburzenia metaboliczne stwierdzono u 66 
pacjentów w wieku od 0 do 18 lat. Spośród tych pacjentów u 23 w 2018 r. oraz u 21 
w 2019 r. zdiagnozowano po raz pierwszy  zaburzenia metaboliczne, co stanowiło 
odpowiednio po 0,4% pacjentów w wieku od 0 do 18 lat w tych latach. 
Spośród zaburzeń metabolicznych najwięcej, tj. 17 przypadków dotyczyło tarczycy16 
16 – otyłości17, 6 – niewydolności lub stłuszczenia wątroby18, 3 – innych zaburzeń 
endykrynologicznych19 oraz po 1 przypadku przerostu piersi i innych zaburzeń 
metabolicznych20. 

(akta kontroli str. 222 - 229) 

Analiza 10 dokumentacji medycznych21 wykazała, że wpisy były w porządku 
chronologicznym, czytelne i nie zawierały korekt. Strony dokumentacji były 
ponumerowane. 
Jedna spośród analizowanych dokumentacji zawierała informacje o obciążeniach 
dziedzicznych, a pięć z nich również dokumentację udostępnioną przez rodziców 
dzieci i młodzieży.  
W historii zdrowia i choroby czterech pacjentów nie odnotowano wszystkich 
przeprowadzonych badań bilansowych. 
Analiza wykazała, iż otyłość stwierdzono u 8 dzieci i młodzieży, a nadwagę 
u 2 pacjentów. W 8 przypadkach stwierdzono to w trakcie badań bilansowych, 
a w 2 podczas wizyt pacjenta u lekarza.  
Otyłość i nadwagę stwierdzono w trakcie badań bilansowych 4, 6, 10 i 13 latka. 
U trzech z tych pacjentów stwierdzono także inne choroby, tj. naczynioworuchowe 
i uczuleniowe zapalenie (błony śluzowej) nosa22, dychawicę oskrzelową23 
i pokrzywkę24. 

(akta kontroli str. 236 - 241) 

2.2.2. Kierownik NZOZ Małgorzata Podgórska wyjaśniła, że w okresie objętym 
kontrolą w celu leczenia zaburzeń metabolicznych wynikających z otyłości i innych 

                                                      
16 E03 i E07, zgodnie z ICD - 10 
17 E66 
18 K72, K76 
19 E34 
20 E88 i N62 
21 historii zdrowia i choroby 
22 J30 
23 J50 
24 L50 
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chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży lekarze NZOZ wydawali skierowania do 
poradni specjalistycznych w Rzeszowie i Dębicy, tj. do poradni metabolicznej, 
endykrynologicznej, leczenia otyłości i rehabilitacyjnej. Po konsultacjach w tych 
poradniach tylko „niektórzy” – jak wyjaśniła kierownik – powracali do lekarza 
kierującego, celem wykonania dodatkowych badań diagnostycznych 
(laboratoryjnych, obrazkowych). 

(akta kontroli str. 242 - 243) 

Analiza 10 dokumentacji medycznej wykazała, że w przypadku zdiagnozowania 
otyłości lub nadwagi lekarze podstawowej opieki zdrowotnej pouczali o zdrowym 
stylu życia, udzielali zaleceń dietetycznych i farmakologicznych, a także wydawali 
skierowania na badania diagnostyczne dotyczące m.in. próby wątrobowej, morfologii 
obrazkowej, hormonów tarczycy, glukozy, żelaza czy lipidogramów. 
Spośród 10 pacjentów, 9 skierowano do poradni specjalistycznych, tj. 
endykrynologicznej, chorób metabolicznych, leczenia otyłości i poradni 
alergologicznej. Tylko dwóch z tych pacjentów poinformowało lekarza NZOZ 
o podjętym leczeniu. Jeden z nich leczył się w poradni endykrynologicznej, a drugi 
uczęszczał na wizyty u dietetyka. W pozostałych przypadkach lekarze podstawowej 
opieki lekarskiej nie odnotowali w dokumentacji medycznej dalszego sposobu 
leczenia pacjenta. 

(akta kontroli str. 236 - 241) 

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

W historii zdrowia i choroby czterech pacjentów nie odnotowano wszystkich 
przeprowadzonych badań bilansowych. W dwóch przypadkach nie odnotowano 
badań bilansowych 6 latka, a po jednym przypadku badań bilansowych 4, 6, 10 i 13 
latka oraz badań 10 latka.  

(akta kontroli str. 236 - 241) 

W § 41 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej podano, że 
historia zdrowia i choroby zawiera m.in. informacje dotyczące ogólnego stanu 
zdrowia, chorób i problemów zdrowotnych pacjenta  

Kierownik NZOZ Małgorzata Podgórska wyjaśniła, że brak niektórych wpisów BMI 
w DM wynikał z „przeoczenia lekarza”. 

(akta kontroli str. 244 - 246) 

Lekarze POZ rozpoznawali zaburzenia metaboliczne u dzieci i młodzieży wynikające 
z otyłości i chorób cywilizacyjnych, a pacjentów u których stwierdzono zaburzenia 
kierowano do poradni specjalistycznych. W historii zdrowia i choroby niektórych 
pacjentów nie odnotowano jednak wszystkich przeprowadzonych badań 
bilansowych. 

IV. Wnioski 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, Najwyższa Izba Kontroli, na 
podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia następujące wnioski: 

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. 
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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. 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 dni 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,   24   marca 2020 r. 
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