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I. Dane identyfikacyjne 
Fundacja Zachodniopomorskie Hospicjum dla Dzieci i Dorosłych z siedzibą 
w Szczecinie (70-111), Al. Powstańców Wielkopolskich 66/681  
 
Kinga Julia Krzywicka, Prezes Zarządu od 02.10.2012 r.2 
 
Realizacja umów o świadczenie opieki paliatywnej i hospicyjnej 
 
2015-2018 (I połowa) z wykorzystaniem dowodów sporządzonych przed lub po tym 
okresie, jeśli zdarzenia mające wówczas miejsce miały wpływ na zjawiska będące 
przedmiotem kontroli lub były ich konsekwencją 
 
Art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 
 
Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Szczecinie 
 
 
Marta Górska-Jaś, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LSZ/144/2018 z 5.09.2018 r.  
                                                                                               (akta kontroli str.1-2) 
 

                                                      
1 Dalej: Fundacja. 
2 Dalej: Prezes Zarządu. 
3 Dz. U. z 2017 r. poz. 524 ze zm., dalej: ustawa o NIK. 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
Fundacja udzielała pacjentom świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej 
w warunkach domowych, finansowane przez Zachodniopomorski Oddział 
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Szczecinie5, na podstawie umowy 
zawartej na łączną kwotę 5 563,5 tys. zł6.  

Analiza dokumentacji medycznej 40 pacjentów wykazała, że we wszystkich 
przypadkach porady lekarskie odbywały się przynajmniej dwa razy w miesiącu, 
a porady pielęgniarskie – przynajmniej dwa razy w tygodniu, zgodnie z wymogami 
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.7 
Świadczenia zdrowotne udzielał personel medyczny (w tym 12 z 17 lekarzy) 
o odpowiednich kwalifikacjach. Pięciu lekarzy nie posiadało wymaganych 
kwalifikacji, określonych w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych OHP. 
Wizyty lekarzy i pielęgniarek w domu pacjenta były prawidłowo dokumentowane, 
zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 r. 
w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania.8  

W okresie objętym kontrolą Fundacja objęła opieką łącznie 841 pacjentów. 
Z przyczyn niezależnych od niej, 84 osobom odmówiła udzielenia świadczeń opieki 
paliatywnej i hospicyjnej, jednocześnie informując chorego o innych sposobach 
udzielania pomocy. Średni czas oczekiwania dorosłych na przyjęcie wynosił 21 dni 
w przypadkach stabilnych i 6,6 dni – w przypadkach pilnych. Dzieci przyjmowane 
były na bieżąco. Nie stwierdzono przypadków nieuzasadnionego zaprzestania 
udzielania świadczeń. Fundacja z własnej inicjatywy podejmowała działania 
podnoszące jakość udzielanych świadczeń zdrowotnych, m.in. udzielała wsparcia 
finansowego pacjentom i ich rodzinom. Zatrudniała także pracownika socjalnego, 
który współpracował z ośrodkami pomocy społecznej i innymi podmiotami, w celu 
rozwiązywania problemów materialno-bytowych pacjentów. 

Fundacja prawidłowo rozliczała realizację świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej 
w warunkach domowych. 
 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

Realizacja umów o świadczenie opieki paliatywnej 
i hospicyjnej. 

1. Zorganizowanie opieki. 

1.1. Fundacja udzielała świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej od 2006 r.9  
W latach 2015-2018 (I połowa) udzielała świadczeń w warunkach domowych dla 
dorosłych10 i dzieci (do ukończenia 18 roku życia)11, na podstawie umowy zawartej 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
5 Dalej: ZOW NFZ. 
6 Umowa Nr 16-00-03066-14-07/06-02-14-010 z 30.06.2014 r. 
7 Dz. U z 2018 r., poz. 742, ze zm., dalej: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych OPH. 
8 Dz. U. poz. 2069, dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej. 
9 Z tego: od 2006 r. – hospicjum domowe dla dzieci w Szczecinie, od 2008 r. – hospicjum domowe dla dzieci 
w Koszalinie.  
10 Hospicjum domowe dla dorosłych. 
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z ZOW NFZ na łączną kwotę 5 563,5  tys. zł, z tego: 3 547,9 tys. zł – hospicjum 
domowe dla dzieci (63,8%), 1 715,1 tys. zł – hospicjum domowe dla dorosłych 
(30,8 %), oraz 300,5 tys. zł – na dodatkowe wynagrodzenie dla pielęgniarek 
(5,4%).12 
ZOW NFZ za udzielone świadczenia w latach 2015-2017 r. zapłacił 5 440,4 tys. zł, 
co odpowiadało 116% wartości umowy (4 669,7 tys. zł), a w I połowie 2018 r. – 
885,8 tys. zł (99%).  
Za wykonane ponad ustalone limity świadczenia, Fundacja uzyskała od 80% do 
100% wartości jednostkowej świadczenia określonej w umowie zawartej z ZOW 
NFZ.  
Faktyczne koszty udzielania świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej wynosiły 
10 113,3 tys. zł13 i były wyższe od kwoty otrzymanej z ZOW NFZ na ich realizację 
(6 326,2 tys. zł). Stanowiły one 63% z kwoty otrzymanej z ZOW NFZ. 
Kwota uzyskana z tytułu realizacji umowy opieki paliatywnej i hospicyjnej 
(6 326,2 tys. zł) stanowiła 47,8% otrzymanej kwoty z tytułu wszystkich umów 
zawartych z ZOW NFZ.14 

(akta kontroli str. 47-48, 54-65, 163-166, 234) 

Fundacja objęła opieką paliatywną i hospicyjną w warunkach domowych łącznie 
841 pacjentów. Fundacja udzielała ww. świadczeń w dwóch miejscach: 
w Szczecinie (dla dorosłych i dzieci) oraz w Koszalinie (dla dzieci). 
W hospicjum domowym średnio w miesiącu opieką objęto 41 pacjentów dorosłych 
i 39 dzieci15. Główną przyczyną przyjęcia pacjentów dorosłych były choroby 
nowotworowe (92%), co odpowiadało 6% przyczyn przyjęcia dzieci.  
Przeciętny okres opieki nad pacjentem dorosłym wynosił 89 dni, a nad dziećmi 
315 dni (w Szczecinie) i 262 dni (w Koszalinie). 

(akta kontroli str. 32, 47-65) 

1.2. Fundacja spełniała minimalne wymagania dotyczące personelu udzielającego 
świadczeń gwarantowanych realizowanych w warunkach domowych16, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych OPH. 
Świadczeń udzielało: 

 od sześciu do ośmiu lekarzy17 (z uzyskaniem wskaźnika od 1,10 do 1,54 etatu 
przeliczeniowych na 30 pacjentów18), w tym jeden lekarz posiadający 
specjalizację w dziedzinie medycyny paliatywnej – w hospicjum domowym dla 
dorosłych; 

 od ośmiu do dziewięciu lekarzy (z uzyskaniem wskaźnika od 1,78 do 2,34 etatu 
przeliczeniowych na 20 pacjentów19), w tym jeden lekarz posiadający 

                                                                                                                                       
11 Hospicjum domowe dla dzieci.  
12 Kwota kontraktu na cały rok 2018 r. to 1 623,3 tys. zł. 
13 W 2015 r. – 2 778,8 tys. zł; 2016 r. – 2 954,1 tys. zł; 2017 r. – 3 144,8 tys. zł; 2018 r.(I połowa) – 
1 235,5 tys. zł. Na koszty te składały się m.in.: wynagrodzenia (personelu medycznego, pracowników 
administracji, pracownika socjalnego), koszty utrzymania dwóch biur w Szczecinie i Koszalinie, koszty 
utrzymania sprzętu medycznego (jego konserwacja i przeglądy techniczne), koszy materiałów medycznych, 
koszty zakupu i utrzymania floty samochodowej niezbędnej do opieki nad pacjentami z całego województwa, 
koszty zakupu i aktualizacji niezbędnego oprogramowania komputerowego do prowadzenia dokumentacji 
medycznej. 
14 Na łączną kwotę 13 222,8 tyś zł, w tym: 6 326,2 tys. zł – opieka paliatywna i hospicyjna (47,8%), 
6 300,2 tys. zł - poradnia żywienia dojelitowego (47,7%), 596,4 tys. zł - długoterminowa opieka domowa dla 
dzieci wentylowanych mechanicznie (4,5%).  
15 W tym: 25 – w Szczecinie i 14 – w Koszalinie. 
16 W wybranych do kontroli czterech miesiącach: lutym 2015 r., lipcu 2016 r., październiku 2017 r. i maju 2018 r. 
17 W tym od trzech do czterech lekarzy, którzy nie ukończyli kursu zgodnego z programem specjalizacji 
w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego problematyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych, 
określonego w rozdziale II ust. 1 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych 
OHP. 
18 Z zachowaniem równoważnika jednego etatu przeliczeniowego na 30 świadczeniobiorców. 
19 Z zachowaniem równoważnika jednego etatu przeliczeniowego na 20 świadczeniobiorców 
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specjalizację w dziedzinie medycyny paliatywnej oraz od pięciu do sześciu 
lekarzy posiadających specjalizację w dziedzinie pediatrii (w tym jeden lekarz 
posiadający jednocześnie specjalizację w dziedzinie neonatologii) – 
w hospicjum domowym dla dzieci (do ukończenia 18 roku życia); 

 od czterech do sześciu pielęgniarek (z uzyskaniem wskaźnika od 1,46 do 
1,80  etatu przeliczeniowych na 15 pacjentów20), w tym dwie pielęgniarki, które 
ukończyły specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej – 
w hospicjum domowym dla dorosłych; 

 od dziewięciu do 11 pielęgniarek (z uzyskaniem wskaźnika od 2,03 do 
2,57 etatu przeliczeniowych na 12 pacjentów21), w tym siedem pielęgniarek, 
które ukończyły specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa opieki paliatywnej – 
w hospicjum domowym dla dzieci; 

 od dwóch do czterech psychologów (z uzyskaniem wskaźnika od 0,60 do 
1,07 etatu przeliczeniowych na 30 pacjentów22) – w hospicjum domowym dla 
dorosłych; 

 od trzech do pięciu psychologów (z uzyskaniem wskaźnika od 0,58 do 
0,83 etatu przeliczeniowych na 12 pacjentów23) – w hospicjum domowym dla 
dzieci; 

 od dwóch do trzech fizjoterapeutów (z uzyskaniem wskaźnika od 0,37 do 
0,53 etatu przeliczeniowych na 15 pacjentów24) – w hospicjum domowym dla 
dorosłych; 

 czterech fizjoterapeutów (z uzyskaniem wskaźnika od 0,74 do 0,97 etatu 
przeliczeniowych na 15 pacjentów25 ) – w hospicjum domowym dla dzieci. 

Ponadto, 70% personelu medycznego Fundacji posiadało ponad trzyletnie 
doświadczenie w opiece paliatywnej i hospicyjnej, z tego: 73% lekarzy, 
86% pielęgniarek, 40% psychologowie i 50% fizjoterapeuci. Praca w Fundacji 
stanowiła jedyne miejsce pracy dla sześciu pielęgniarek. Czas pracy 15% lekarzy, 
13% pielęgniarek, 48% psychologów, 43% fizjoterapeutów nie przekraczał 
40 godzin w miesiącu.26 

(akta kontroli str.158-162, 194-197) 

1.3. Fundacja zapewniała pacjentom całodobowy dostęp przez siedem dni 
w tygodniu do świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych przez lekarza 
i pielęgniarkę27, zgodnie z złącznikiem nr 2 do rozporządzenia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych OPH. 

(akta kontroli str. 135) 

Na podstawie objętej badaniem dokumentacji medycznej 40 pacjentów28 ustalono, 
że Fundacja udostępniała 24 pacjentom (60%), w zależności od potrzeb 
medycznych, wybrany rodzaj sprzętu medycznego i pomocniczego określony 
w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych 
OPH (np. koncentratory tlenu, balkoniki, wózki inwalidzkie, inhalatory, ssaki 
elektryczne). Ponadto, pacjentom udostępniała sprzęt medyczny i pomocniczy, 
niewymagany dla świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach 

                                                      
20 Z zachowaniem równoważnika jednego etatu przeliczeniowego na 15 świadczeniobiorców 
21 Z zachowaniem równoważnika jednego etatu przeliczeniowego na 12 świadczeniobiorców 
22 Z zachowaniem równoważnika 0,5 etatu przeliczeniowego na 30 świadczeniobiorców. 
23 Z zachowaniem równoważnika 0,5 etatu przeliczeniowego na 12 świadczeniobiorców 
24 Z zachowaniem równoważnika 0,25 etatu przeliczeniowego na 15 świadczeniobiorców. 
25 Z zachowaniem równoważnika 0,25 etatu przeliczeniowego na 15 świadczeniobiorców. 
26 Tj. lutym 2015 r., lipcu 2016 r., październiku 2017 r. i maju 2018 r. 
27 Na podstawie dyżurów w godzinach popołudniowych i nocnych w miesiącach: luty 2015 r., lipiec 2016 r., 
październik 2017 r. i maj 2018 r. 
28 Próby losowo wybranej. 
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domowych (np. łóżka rehabilitacyjne, materace przeciwodleżynowe, krzesełka 
toaletowe, pulsometry, agregaty prądotwórcze, respiratory, asystory kaszlu, wagi).29  
W badanym okresie Fundacja nie wypożyczała, a pacjenci nie korzystali z pomp 
infuzyjnych. W dotychczasowej działalności Fundacji, w przypadku hospicjum 
domowego dla dzieci, wystąpiły cztery przypadki korzystania z ww. sprzętu.     

(akta kontroli str. 69-71, 149-151, 198-199) 

Prezes Zarządu wyjaśniła m.in.: niektóre sprzęty wskazane w rozporządzeniu 
w sprawie świadczeń gwarantowanych OPH nie znajdują zainteresowania 
w częstotliwości jego wypożyczeń przez pacjentów (np. kule, balkoniki, glukometry), 
podczas gdy inne, np. łóżka rehabilitacyjne – wymagane jedynie w jednostkach 
stacjonarnych, a posiadane przez Fundację w liczbie 34, są sprzętem pierwszej 
potrzeby. 

(akta kontroli str. 19) 

W aneksie nr 35 z dnia 16.01.2017 r. do umowy o udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej – opieka paliatywna i hospicyjna30 w zakresie hospicjum domowe dla 
dorosłych – wskazano jeden ssak o nr seryjnym 35909. W załączniku nr 1 do 
ww. aneksu określono, że świadczenia udzielane będą 34 dorosłym.31 
Zgodnie z wymogiem określonym w rozdziale II ust. 3 pkt 2 załącznika nr 2 do 
rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych OPH – hospicjum domowe 
powinno zapewnić co najmniej jeden ssak elektryczny na 10 świadczeniobiorców. 
Oznacza to, że Fundacja powinna zgłosić ZOW NFZ do zawarcia ww. aneksu co 
najmniej cztery ssaki. Według stanu na dzień 1.01.2017 r. Fundacja posiadała 
28 ssaków, w tym sześć z przeznaczaniem dla pacjentów korzystających z opieki 
hospicjum domowego dla dorosłych. 

 (akta kontroli str. 77-134, 163-187) 

W sprawie nieprawidłowego wskazania w aneksie nr 35 z dnia 16.01.2017 r. liczby 
ssaków w odniesieniu do zadeklarowanej liczby świadczeniobiorców, Prezes 
Zarządu wyjaśniła: (…) w roku 2017 zgodnie z aneksem nr 35 w hospicjum 
domowym dla dorosłych wykazany był ssak o nr seryjnym 35909. Dodatkowo 
w książce inwentarzowej dotyczącej zasobów magazynowych Fundacji do 
hospicjum domowego dla dorosłych dostępne były również ssaki o nr seryjnych: 
13434 (zakup w 2008 r.), 13371 (zakup w 2008 r.), 5947 (zakup w 2008 r.), 
7950 (zakup w 2009 r.) i 10286 (zakup w 2010), których brak w umowie wynika 
najprawdopodobniej z błędu ludzkiego lub systemu informatycznego. W tym czasie 
w pozostałych zakresach umowy (a była to jedna wspólna umowa dla hospicjum 
domowego dla dzieci - Szczecin, hospicjum domowego dla dzieci - Filia Koszalin, 
hospicjum domowego dla dorosłych - Szczecin) wskazana została ilość ssaków 
znacznie przewyższająca zapotrzebowanie, wynikające z rozporządzenia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych OPH (na dzień 01.01.2017 r. było to 28 ssaków), a nie 
były to wszystkie z posiadanych w zasobach Fundacji, dlatego jesteśmy zdania, 
że Fundacja spełniała wymagane od niej warunki sprzętowe. Znając własne zasoby 
i mając podpisaną umowę nie byliśmy świadomi zaistniałego błędu. Ponadto 
w ciągu roku uzupełnialiśmy zasoby sprzętowe, czego efektem było podpisanie 
aneksu nr 49. (…) z systemu informatycznego nie został zaimplementowany ani do 
aneksu nr 49, ani następnego po nim - aneksu nr 50, aktywny od 27 października 
(…). Na dzień 1.01.2018 r. w umowie z ZOW NFZ wskazane były ssaki o nr: 35090, 
71082, HŚŁ005, 22767, 20170415060, 20170429235, 20170429213 i przy 

                                                      
29 Sprzęt ten udostępniany był nieodpłatnie. 
30 Nr 16-00-03066-14-07/06-02-14-010 (w załączniku nr 2 „Harmonogram – Zasoby” w zakresie hospicjum 
domowego dla dorosłych). 
31 W jednym momencie (dniu). 
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założeniu, że jednoczasowo w hospicjum dla dorosłych nie mamy więcej niż 
50 podopiecznych jest to ilość wystarczająca. 

(akta kontroli str. 73-74) 

Fundacja korzystała z usług pięciu z sześciu podwykonawców, z którymi zawarła 
umowy, z tego: 

 cztery umowy dotyczące diagnostyki laboratoryjnej (tj. badań 
mikrobiologicznych, immunologicznych, bakteriologicznych); 

 jedną – dotyczącą transportu sanitarnego.  
Fundacja nie korzystała z usług podwykonawcy, z którym zawarła umowę dotyczącą 
sterylizacji sprzętu medycznego. 

(akta kontroli str. 31) 

Prezes Zarządu wyjaśniła m.in.: (…) Dotychczas w bezpośredniej pracy 
z pacjentami wykorzystywaliśmy sprzęt jednorazowego użytku, a to powodowało 
brak zasadności realizacji umowy. Niemniej – w razie zajścia potrzeby sterylizacji na 
pewno skorzystamy z warunków umowy.  

(akta kontroli str. 30) 

1.4. Fundacja prowadziła listy oczekujących na przyjęcie pacjentów dorosłych we 
wszystkich latach objętych kontrolą (w podziale na przypadki pilne i stabilne). Nie 
prowadziła listy oczekujących na przyjęcie dzieci, które przyjmowała na bieżąco. 
Według stanu na 30.06.2018 r. na objęcie opieką  oczekiwało 21 chorych. Średni 
czas oczekiwania wynosił: 21 dni dla przypadków stabilnych i 6,6 dla przypadków 
pilnych. Średni czas oczekiwania w przypadkach stabilnych wzrósł trzykrotnie 
(z 12,74 dni w 2015 r. do 37,46 dni w I połowie 2018 r.) oraz w przypadkach pilnych 
– dwukrotnie (z 5,84 dni w 2015 r. do 10,44 dni w I połowie 2018 r.).  
We wszystkich 30 objętych badaniem przypadkach osób najdłużej oczekujących na 
objęcie opieką okres oczekiwania na udzielenie świadczenia wynosił od 46 do 
72 dni (wg stanu na 30.06.2018 r.).32 Stan zdrowia pacjentów był stabilny i dotyczył 
osób zamieszkujących w Szczecinie.  

(akta kontroli str. 42-46) 

W sprawie czasu oczekiwania na przyjęcie, Prezes Zarządu wyjaśniła, że: (…) 
Fundacja w ramach hospicjum dla dorosłych posiada na dzień dzisiejszy kontrakt 
z ZOW NFZ przewidujący sprawowanie opieki nad grupą 34 pacjentów, podczas 
gdy uśredniając jednoczasowo mamy pod nią 42-47 pacjentów. Tym samym – 
wykonujemy nadwykonania, choć nie są one naszym obowiązkiem, a płatności za 
nie ze strony ZOW NFZ odbywają się najczęściej z dużym opóźnieniem, czasem 
w kwotach obniżonych w stosunku do kontraktowych (np. w 2016 roku 
nadwykonania zapłacone za drugi, trzeci i czwarty kwartał opiewały na 80% kwoty 
wyjściowej). Sytuacji nie ułatwia wzrastająca liczba zgłoszeń – którą wytłumaczyć 
potrafimy zwiększającą się świadomością dotyczącą opieki paliatywnej (…), jak 
również budowanym zaufaniem dla naszej Organizacji i pracującego w niej zespołu 
medycznego. Pacjenci po kilkudniowych hospitalizacjach (…) realizują swoją 
obecność w hospicjum bez konieczności przynoszenia nowych skierowań i tym 
samym nie są wpisywani do listy kolejkowej (…).  

(akta kontroli str. 67) 

W okresie objętym kontrolą, 153 osoby oczekujące na przyjęcie zmarło przed 
udzieleniem pierwszego świadczenia przez Fundację. 
Prezes Zarządu wyjaśniła m.in.: każdy pacjent (…) w momencie złożenia 
w hospicjum skierowania i wpisania w kolejkę oczekujących otrzymuje ulotkę 
o działalności fundacji wraz z numerem kontaktowym sekretariatu. Zgłaszający są 

                                                      
32 Tj. czasów oczekiwań – pomiędzy zgłoszeniem pacjenta do Fundacji a datą udzielenia świadczenia. 
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proszeni, by informowali nas telefonicznie o pogorszeniu się stanu zdrowia pacjenta 
– nie mamy bowiem możliwości kadrowo–organizacyjnych do tego, byśmy każdego 
dnia kontaktowali się ze wszystkimi osobami znajdującymi się w kolejce 
oczekujących z zapytaniem o ich stan zdrowia. Jeśli opiekun pacjenta informuje nas 
o pogorszeniu stanu zdrowia, a termin realizacji przyjęcia jest odległy – wówczas 
sugerujemy udanie się do lekarza prowadzącego z prośbą o skierowanie w trybie 
pilnym. 

(akta kontroli str. 42, 66-68) 

1.5. Fundacja prowadziła rejestr odmów przyjęć. W latach 2015-2018 (I połowa) 
Fundacja odmówiła objęcia opieką 84 pacjentom (w tym 51 dorosłym i 33 dzieciom).  

Przyczyną odmów przyjęcia 51pacjentów dorosłych był: 

 brak możliwości włączenia się przez rodzinę lub opiekunów w system opieki 
całodobowej nad chorym (w takich przypadkach pacjentom i ich rodzinom 
sugerowano skorzystanie z pomocy jednostek stacjonarnych) – 
w 30 przypadkach; 

 brak w dokumentacji medycznej wyniku badań potwierdzającego chorobę 
nowotworową lub potwierdzenie w niej, że choroba była w remisji (co nie 
kwalifikowało pacjenta do opieki paliatywnej i hospicyjnej) – w ośmiu 
przypadkach; 

 potrzeba natychmiastowej hospitalizacji, na którą kierowano pacjenta – 
w siedmiu przypadkach. 

W pozostałych sześciu przypadkach przyczyną odmów było: objęcie pacjenta 
opieką przez inne hospicjum domowe lub opiekę długoterminową (cztery przypadki), 
ustabilizowania stanu zdrowia pacjenta (jeden przypadek) oraz brak zgody pacjenta 
na objęcie opieką (jeden przypadek).  
Przyczyną odmów przyjęcia dzieci były m.in.: występujące jednostki chorobowe, 
które nie kwalifikowały do objęcia opieką paliatywną i hospicyjną (określone 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych OPH); 
stabilny stan zdrowia; potrzeba intensywnej rehabilitacji lub leczenia 
specjalistycznego.  
Wszystkim 24 osobom, którym odmówiono przyjęć przed 1.07.2016 r., Fundacja 
wskazała innego świadczeniodawcę właściwego ze względu na stan zdrowia lub 
miejsce zamieszkania, a każde zgłoszenie odnotowano w dokumentacji medycznej 
pacjenta, zgodnie z § 10 zarządzenia Prezesa NFZ nr 73/2013/DSOZ Prezesa 
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 9 grudnia 2013 r. w sprawie określenia 
warunków i realizacji umów w rodzaju opieka paliatywna i hospicyjna33 oraz umowie 
zawartej z ZOW NFZ34.  

(akta kontroli str. 38-39, 189, 209) 

Spośród 841 przyjętych pacjentów w 534 przypadkach35 Fundacja zaprzestała 
udzielania świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej, z powodu: 

 skierowania do szpitala – 138 pacjentów (26%); 

 ustabilizowania stanu zdrowia – 54 pacjentów (10,1%), w tym 29 dzieci; 

 skierowania do hospicjum stacjonarnego – 61 pacjentów (11,4%), w tym dwóch 
dzieci36; 

 wypisania na własne żądanie – pięciu pacjentów (0,9%); 

                                                      
33 NFZ z 2013 r., poz. 73 ze zm., dalej: zarządzenie Prezesa NFZ nr 73/2013/DSOZ. 
34 Umowa Nr 16-00-03066-14-07/06-02-14-010 z 30.06.2014 r. 
35 W okresie od 1.01.2015 r. do 30.06.2018 r. (w tym: 488 dorosłych i 46 dzieci). 
36 W dwóch przypadkach Fundacja zaprzestała udzielania świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej 
w warunkach domowych dla dzieci, ze względu na nieodpowiednią opiekę rodziny oraz stan zdrowia. Pacjenci 
uzyskali opiekę w innym podmiocie - w hospicjum stacjonarnym. 
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 zmiany miejsce zamieszkania – czterech pacjentów (0,7%); 

 objęcia opieką przez inny podmiot w tym samym okresie – jednego pacjenta 
(0,2%).  

Pozostałych 271 pacjentów zmarło (50,7%). 
 (akta kontroli str. 40-41) 

1.6. W celu osiągnięcia i utrzymania jak najwyższej jakości udzielanych świadczeń, 
Fundacja podejmowała dodatkowe działania w ramach tzw. „dobrych praktyk”, m.in.: 

 poranne odprawy całego zespołu hospicyjnego (od poniedziałku do piątku), na 
których omawiano m.in. wizyty u pacjentów z dnia poprzedniego, dyżury 
popołudniowo-nocne, nowoprzyjętych pacjentów; 

 zatrudnienie pracownika socjalnego do współpracy m.in. z: Państwowym 
Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (np. uzyskiwanie 
dofinansowań do sprzętu lub likwidacji barier technicznych lub 
architektonicznych), ZOW NFZ (w sprawie wniosków na zakup sprzęt 
rehabilitacyjnego i jednorazowe środki medyczne), Powiatowymi Zespołami 
ds. Orzekania o Niepełnosprawności (w sprawie składania dokumentacji 
dotyczącej orzeczeń o niepełnosprawności, uzyskiwanie kart parkingowych 
i legitymacji dla osób niepełnosprawnych), Powiatowymi Centrami Pomocy 
Rodzinie (w sprawie likwidacja barier architektonicznych i technicznych, zakup 
sprzętu ortopedycznego i rehabilitacyjnego, uczestniczenie w modułach 
programu pilotażowego Aktywny Samorząd) i innymi podmiotami i instytucjami 
publicznymi37; 

 wsparcie finansowe pacjentów i ich rodzin na łączną kwotę 489,8 tys. zł38;  

 stosowanie u każdego pacjenta zeszytów tzw. „samokopiujących”, w którym 
poszczególni członkowie zespołu hospicyjnego wpisują obserwacje wynikające 
z wizyt, których kopie pozostają w domu pacjenta, aby on i opiekun mieli do nich 
stały dostęp;    

 korzystanie ze wsparcia około 58 wolontariuszy39 stale współpracujących 
z Fundacją, którzy towarzyszą pacjentom oraz organizują różnego rodzaju 
imprezy o charakterze charytatywnym, ponadto Fundacja współpracuje 
z wolontariuszami akcyjnymi40;  

 zatrudnianie dwóch koordynatorów wolontariatu (w Szczecinie i w Koszalinie) – 
tzw. menadżerów wolontariatu, którzy odpowiadali za organizację imprez 
integracyjnych i charytatywnych; 

 współpraca z kapelanami wyznania rzymsko-katolickiego; 

 organizowanie grup wsparcia: dla rodziców po stracie dziecka prowadzonych 
przez psychologa, oraz dla rodziców dzieci pozostających pod opieką Fundacji 
(działanie pilotażowe w Filii Koszalin); 

 przeprowadzanie spotkań grupowych z psychologami zewnętrznymi, mających 
na celu przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu zespołu hospicyjnego; 

 organizowanie czasu poprzez imprezy integracyjne, mające na celu 

                                                      
37 Np. Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Wydziałem Koordynacji 
Świadczeń Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, 
Zarządem Budynków i Lokali Komunalnych. 
38 W okresie 01.01.2015-30.06.2018 poprzez dofinansowanie np. zakupów żywności, paliwa do samochodów 
lub transportu publicznego, dowożących pacjentów (głównie dzieci) na konsultacje lekarskie, poza miejsca ich 
zamieszkania, np. kardiologiczne, pulmonologiczne, ortopedyczne, podanie chemioterapii, zakupu sprzętu 
ortopedycznego i rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych i technicznych, faktur za energię 
elektryczną, paliwo gazowe lub ogrzewania lokalu, remontów w miejscu zamieszkania rodziny hospicyjnej; 
wnoszenie opłat za miejsca hotelowe w szpitalach dla rodziców najmłodszych podopiecznych, finansowanie 
zakupu leków, zakupy sprzętu AGD, prezenty urodzinowe i paczki dla dzieci. 
39 40 na terenie Szczecina i 18 na terenie Koszalina. 
40 Np. w 2017 r. w różnego rodzaju akcjach charytatywnych na rzecz Fundacji współpracowało 387 
wolontariuszy akcyjnych (116 osób w Szczecinie i 271 w Koszalinie). 



 

10 

przeciwdziałanie poczuciu wyobcowania i marginalizacji.41 
(akta kontroli str. 8, 9, 23-27, 149-151, 200-208) 

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Szczecinie poinformowała m.in.42: 
(…) nie odnotował wniosków z Zachodniopomorskiego Hospicjum dla Dzieci 
i Młodzieży w Szczecinie oraz innych podmiotów udzielających świadczeń opieki 
paliatywnej i hospicyjnej w zakresie objęcia pomocą (wsparciem) osób, będących 
pacjentami tych instytucji. Z informacji uzyskanych od pracowników (…), wynika 
że pacjenci Hospicjum indywidualnie składali wnioski o objęcie ich świadczeniem 
z pomocy społecznej. 

(akta kontroli str. 8) 

1.7. W sprawie problemów dotyczących realizacji świadczeń opieki paliatywnej 
i hospicyjnej, na podstawie umów zawartych z ZOW NFZ, Prezes Zarządu wyjaśniła 
m.in., że:  

 pod kątem prawnym: standardy określone w rozporządzeniu w sprawie 
świadczeń gwarantowanych OPH, a dotyczące przelicznika etatów personelu 
hospicyjnego do liczby znajdujących się pod opieką pacjentów, są określone dla 
warunków minimalnych, co z jednej strony może mieć przełożenie na zaniżanie 
wartości stawek za osobodzień, jednak nie przekłada się na rzeczywiste 
potrzeby ilości personelu, a co za tym idzie na prawidłowe sprawowanie dozoru 
nad chorym, np. pielęgniarka zatrudniona na 1/1 etatu w hospicjum domowym 
dla dorosłych według wskaźnika ministerialnego jest przewidziana na 
15 pacjentów, a to oznacza, że w tygodniu pracy miałaby wykonać wraz 
z dojazdami 30 wizyt (przy założeniu dwóch wizyt tygodniowo u jednego 
świadczeniobiorcy), co mogłoby stać w sprzeczności z innymi przepisami, 
np. prawa pracy;  

 pod kątem etyczno-prawnym: niezapewnianie przez państwo wystarczających 
środków na sprawowanie opieki nad wszystkimi osobami u kresu życia, a tym 
samym zmuszanie jednostek paliatywno-hospicyjnych do tworzenia kolejek 
oczekujących. Hospicja, które prowadzone są w większości przypadków przez 
organizacje pozarządowe (fundacje i stowarzyszenia) są zmuszane do 
pozyskiwania na swoją działalność środków finansowych o charakterze 
zewnętrznym. W szpitalach czy poradniach specjalistycznych zakończenie 
finansowania danej procedury lub niepewność co do wypłaty nadwykonań za jej 
wykonanie wiąże się z zaprzestaniem jej realizowania. W opiece hospicyjnej 
takiej możliwości nie ma. Lekarze kierujący pacjentów do hospicjum domowego 
zaznaczają częstokroć, że skierowanie ma charakter "pilny", podczas gdy 
weryfikacja takiego zgłoszenia – choć wskazuje na potrzebę sprawowania 
opieki - nie odzwierciedla jego niezwłoczności; 

 pod kątem organizacyjnym: Fundacja od 2009 r. oprócz bazy głównej 
w Szczecinie, dysponuje również Filią w Koszalinie, z uwagi na niecentralne 
umiejscowienie Szczecina, jako stolicy województwa. Fundacja jest zmuszona 
do posiadania dwóch biur oraz kilku pomieszczeń magazynowych – do 
archiwizacji dokumentów, bezpiecznego i prawidłowego przechowywania 
sprzętu oraz jednorazowych artykułów medyczno-opatrunkowych i darowizn 

                                                      
41 W tym imprezy cykliczne, odbywające się co roku to m.in.: Piknik Rodzin Hospicyjnych (Szczecin), Piknik 
"Wspólna zabawa - szlachetna sprawa" (Koszalin), Wielki Mecz Gwiazdy dla Hospicjum, Turnieje w amatorskiej 
piłce siatkowej, Mikołajki hospicyjne, bale karnawałowe dla dzieci hospicyjnych i ich rodzeństwa. Ponadto 
współuczestniczenie w projekcie "Limuzynką do Filharmonii", przygotowywanie spektakli teatralnych dla dzieci 
we współpracy z Teatrem Współczesnym w Szczecinie, Teatrem Lalek "Pleciuga" w Szczecinie i Miejskim 
Ośrodkiem Kultury w Policach, organizowanie wyjazdów dzieci i rodziców (np. Turniej w skokach narciarskich 
w Wiśle i Zakopanem oraz spotkanie ze skoczkiem Maciejem Kotem; wycieczka do Trójmiasta i Malborka; 
wycieczka do Berlina i parku rozrywki "Wyspa Tropikalna"). 
42 W trybie art. 29 ust.1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK. 
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rzeczowych. Ceny wynajmowanych przez Fundację pomieszczeń, co rocznie 
generują bardzo wysokie koszty. Są trudności w rekrutacji nowych pracowników 
medycznych wyższego i średniego szczebla. Działania podejmowane w tym 
zakresie przez Fundację dotyczyły zwiększenia zasobów kadrowych 
pozwalających na objęcie opieką większej liczby pacjentów (szczególnie 
dorosłych, z uwagi na istniejącą kolejkę oczekujących), oraz zastępowalność 
starzejącej się kadry. Społeczne postrzeganie hospicjów powoduje nierealne 
oczekiwania ze strony rodzin pacjentów (np. prośby o zapewnienie obecności 
pielęgniarki przez 24 godziny w domu chorego). Brak zrozumienia dla idei 
domowej opieki hospicyjnej, która opiera się na skrupulatnej współpracy rodziny 
pacjenta z personelem medycznym. Przemęczenie i syndrom wypalenia 
u opiekunów rodzinnych;  

 pod kątem finansowym: niedoszacowanie przez Ministerstwo Zdrowia realnych 
kosztów, które wiążą się ze sprawowaniem opieki hospicyjnej. Przebieg 
negocjacji w ZOW NFZ jest nastawiony na uzyskanie relatywnie niskich stawek 
za osobodzień opieki. Wypłata nadwykonań nie odbywa się na bieżąco, zdarza 
się też, że nadwykonania płacone są w obniżonej stawce za osobodzień. 
Fundacja jest zmuszona do bycia zależną w budowaniu swojego budżetu od 
kwot pochodzących z 1% podatku, darowizn od osób prawnych i fizycznych czy 
zbiórek publicznych. Trudnym jest finansowanie, np. paliwa do 19 samochodów 
hospicyjnych.  

 (akta kontroli str. 17-22) 

W sprawie szacunkowej liczby pacjentów, którzy mogliby zostać skierowani do 
poradni medycyny paliatywnej (w warunkach ambulatoryjnych), gdyby świadczenia 
te były inaczej wycenione (np. poprzez dodatkowo finansowane dojazdy do domu 
chorego), Prezes Zarządu wyjaśniła m.in., że: Fundacja nie prowadziła analizy, co 
do potrzeb społeczności lokalnej w zakresie korzystania z poradni medycyny 
paliatywnej. Zgłaszający się do Fundacji pacjenci dorośli rzadko dysponują 
skierowaniem do poradni paliatywnej, gdyż otrzymują już na poziomie lekarza 
podstawowej opieki zdrowotnej sygnał, że hospicjum domowe jest jednostką lepszą, 
holistycznie zajmującą się pacjentem, dojeżdżającą do miejsca jego zamieszkania - 
co nie pozostaje bez znaczenia, gdy pacjent ma problemy w poruszaniu się. 
Lekarze Fundacji zauważają, że pacjenci znajdujący się czasem w stabilnym stanie 
choroby nowotworowej, choć potrzebujący leków onkologicznych, mogliby 
pozostawać pod opieką poradni medycyny paliatywnej.  

(akta kontroli str. 20) 

W sprawie zasadności włączenia opieki paliatywnej i hospicyjnej dzieci do pediatrii, 
Prezes Zarządu wyjaśniła m.in.: opieka paliatywna i hospicyjna dotycząca pacjentów 
pediatrycznych jest bardzo trudną i specyficzną dziedziną medycyny. Dotyczy ona 
sytuacji krytycznych w życiu dziecka. Specyfika sprawowanej przez hospicja 
dziecięce opieki jest zdecydowanie inna niż w tych dla dorosłych – zmienia się 
struktura chorób kwalifikujących do opieki paliatywnej. W przypadku hospicjów 
dziecięcych są to przede wszystkim choroby genetyczne i metaboliczne, porażenia 
mózgowe, urazy wielonarządowe (np. okołoporodowe). Tym samym opieka ma 
charakter długotrwały, a postęp choroby powoduje, że w nielicznych tylko 
przypadkach pacjenci dożywają przejścia pod opiekę hospicjum dla dorosłych. 
Biorąc pod uwagę wielość i różnorodność schorzeń kwalifikujących do hospicjów 
dziecięcych, zrozumiałym są prowadzone zabiegi w celu stworzenia podspecjalizacji 
"pediatrycznej medycyny paliatywnej”. 

 (akta kontroli str. 20) 

W sprawie braków formalnych do odmowy udzielenia świadczeń, mimo 
występowania podstaw merytorycznych, Prezes Zarządu wyjaśniła m.in.: fakt 
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posiadania przez pacjenta jednostki chorobowej kwalifikującej go do opieki 
hospicyjnej nie oznacza jednoznacznie, że będzie on do niej przyjęty. Pacjenci mają 
różne rozpoznania, które charakteryzują się różnym przebiegiem, a choroba może 
pozostawać w fazie stabilnej przez lata. Tym samym w swojej działalności polegamy 
na wiedzy i doświadczeniu lekarzy hospicyjnych, którzy są w stanie oszacować, czy 
dany pacjent wymaga opieki hospicyjnej. Zdarzają się sytuacje, np. zgłoszenia 
dzieci, których stan pozwala na realizację obowiązku szkolnego w Ośrodkach 
Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczych, gdzie niektóre z procedur 
finansowane są również przez NFZ, a co za tym idzie – wykluczają się z opieką 
hospicyjną. Społeczne funkcjonowanie osób z niepełnosprawnością jest niezwykle 
istotnym elementem ich odnajdywania się w sytuacji choroby, dlatego w takich 
sytuacjach Fundacja proponuje kontynuację korzystania z innej opieki 
z zaznaczeniem, że w przypadku nagłego pogorszenia stanu zdrowia, pacjent 
zostanie przyjęty.  

(akta kontroli str. 20-21) 

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

2. Realizacja świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej  

2.1. We wszystkich 40 objętych badaniem przypadkach43, pacjentom udzielano 
świadczenia opieki zdrowotnej, zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu 
w sprawie świadczeń gwarantowanych OPH oraz zarządzeniu Prezesa NFZ 
nr 73/2013/DSOZ i umowie zawartej z ZOW NFZ. W ramach udzielanych świadczeń 
opieki paliatywnej i hospicyjnej zapewniono pacjentom m.in: 
a) leczenie bólu – 31 pacjentom, którzy uskarżali się na ból (w tym 27 pacjentów 

dorosłych i jedno dziecko otrzymało leki opioidowe). We wszystkich 
przypadkach monitorowano ból w sposób ciągły; 

b) opiekę psychologa, z której skorzystało 73% pacjentów hospicjum domowego 
dla dorosłych oraz 100% pacjentów hospicjum domowego dla dzieci; 

c) rehabilitację, z której skorzystało 46% pacjentów hospicjum domowego dla 
dorosłych oraz 100% pacjentów hospicjum domowego dla dzieci; 

d) badania diagnostyczne (laboratoryjne), z których skorzystało 33% pacjentów 
hospicjum domowego dla dorosłych oraz dla 50% pacjentów hospicjum 
domowego dla dzieci; 

e) sprzęt medyczny i pomocniczy, z którego skorzystało: 

 54% pacjentów hospicjum domowego dla dorosłych (koncentrator tlenu, 
łóżko rehabilitacyjne, ssak elektryczny) oraz – sprzęt pomocniczy 
w poruszaniu się (wózek, balkonik) – 20% pacjentów. Ponadto Fundacja 
posiadała na wyposażeniu materace przeciwodleżynowe oraz krzesełka 
toaletowe, które wypożyczono 16% pacjentom; 

 70% pacjentów hospicjum domowego dla dzieci (koncentrator tlenu, ssak 
elektryczny, inhalator) oraz sprzęt pomocniczy w poruszaniu się (wózek) – 
10% pacjentów. Ponadto Fundacja posiadała na wyposażeniu pulsometry, 
agregaty, wagi, asystory kaszlu i respiratory, które wypożyczono 
70% pacjentów. 

Żaden z pacjentów nie korzystał z pompy infuzyjnej. Sprzęt medyczny i pomocniczy 
wypożyczony przez Fundację był jedynym sprzętem, z którego korzystali. 
Fundacja udzielając świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej w warunkach 
domowych dla dorosłych i dzieci zapewniła 40% pacjentom przejazdy środkami 
transportu sanitarnego. 

                                                      
43 Tj. na podstawie dokumentacji medycznej 30 pacjentów objętych opieką hospicjum domowego dla dorosłych 
oraz 10 pacjentów objętych opieką hospicjum domowego dla dzieci. 

Stwierdzone 
nieprawidłowości 
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Spośród 40 objętych badaniem przypadków 18 pacjentom (45%) świadczenia 
zdrowotne udzieliło 12 (z 17) lekarzy, posiadających wymagane kwalifikacje, 
wskazane w załączniku nr 2 do umowy zawartej z ZOW NFZ („Harmonogram – 
Zasoby”). Pozostałym 22 pacjentom świadczenia zdrowotne udzieliło także pięciu 
lekarzy, którzy nie ukończyli kursu (zgodnego z programem specjalizacji 
w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego problematyki bólu, objawów 
somatycznych i psychicznych), organizowanego przez Centrum Medyczne 
Kształcenia Podyplomowego lub wyższą uczelnię medyczną (posiadającą 
uprawnienia do kształcenia przeddyplomowego lub podyplomowego lekarzy) lub 
jednostkę posiadającą akredytację do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie 
medycyny paliatywnej. 

(akta kontroli str. 149-151) 

We wszystkich 40 przypadkach objętych badaniem, porady lekarskie odbywały się 
przynajmniej dwa razy w miesiącu, a porady pielęgniarskie – przynajmniej dwa razy 
w tygodniu, zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 2 do rozporządzenia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych OPH.  

(akta kontroli str. 136-147, 149-151) 

Prezes Zarządu wyjaśniła: każdy z pacjentów jest informowany w trakcie trwania 
wizyty kwalifikacyjnej o możliwości korzystania z pomocy psychologicznej w ramach 
struktur Fundacji, co wynika ze spisanej dokumentacji medycznej. (…) Na wizytach 
w domu pacjenta w dokumentacji wpisywane były adnotacje członków zespołu 
o regułach działania Hospicjum, (…) możliwości korzystania z opieki psychologa. 
Dobrą praktyką przyjętą w Fundacji jest, że wizyty psychologa nie są realizowane 
z zaskoczenia. Psycholodzy wykonują do rodzin telefony "zapoznawcze", w których 
oferują swoją pomoc. Jeśli pacjent odmawia dalszego kontaktu – psycholodzy nie 
mają możliwości wpisać tej informacji do zeszytu w domu pacjenta (…). Jeśli zespół 
medyczny zauważa konieczność włączenia psychologa w opiekę nad pacjentem - 
omawiane jest to z lekarzami na codziennych odprawach porannych i wówczas 
kontakt telefoniczny jest ponawiany. (…) zapewnienie opieki psychologicznej 
stanowi nasz obowiązek, skorzystanie z niej - nie stanowi obowiązku pacjenta i jego 
rodziny (…), nie każdy z pacjentów czy ich rodzin życzy sobie opieki 
psychologicznej. Codzienne odprawy poranne zespołu medycznego Fundacji 
pozwalają na wymianę spostrzeżeń pracowników na temat sprawowanej opieki. 
Sugestie w zakresie konieczności włączenia rehabilitanta i psychologa do opieki nad 
konkretnym pacjentem przekazywane są przez lekarzy po wykonaniu wizyty 
kwalifikacyjnej. Na odprawie dokonywany jest wybór konkretnego pracownika, który 
będzie odpowiadał za danego pacjenta hospicyjnego (…). 

  (akta kontroli str. 152-155) 

2.2. Objęta badaniem dokumentacja medyczna była prowadzona prawidłowo, 
zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej. 
We wszystkich badanych przypadkach:  

 dokumentacja zawierała informacje dotyczące stanu choroby, przebiegu 
procesu diagnostycznego, leczniczego, pielęgnacyjnego (w tym monitorowano 
objawy somatyczne), zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 5 ww. rozporządzenia; 

 dokumentacja prowadzona była w postaci papierowej, w której odnotowywano 
wszystkie udzielone porady oraz niezwłocznie potwierdzano odbyte wizyty 
personelu medycznego (na kartach wizyt); 

 załączone było skierowanie stanowiące podstawę objęcia opieką przez 
Fundację, a na wszystkich skierowaniach wpisana została jednostka chorobowa 
kwalifikująca do leczenia, zgodnie z zakresem określonym w załączniku nr 1 do 
rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych OPH. 
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W przypadku 10 pacjentów (dzieci) niebędących zdolnymi do wyrażenia świadomej 
zgody na udzielenie świadczenia opieki paliatywnej i hospicyjnej, uzyskano pisemną 
zgodę od ich przedstawiciela ustawowego. 

 (akta kontroli str. 149-151) 

Fundacja nie prowadziła odrębnej dokumentacji medycznej: leczenia bólu 
(np. w postaci karty monitoringu bólu) czy monitorowania objawów somatycznych 
(np. karty oceny objawów somatycznych). W dokumentacji medycznej oraz 
w tzw. „zeszytach samokopiujących” wszystkich 40 pacjentów objawy somatyczne 
odnotowywano każdorazowo podczas wizyt personelu medycznego. 
W dokumentacji medycznej  31 pacjentów uskarżających się na ból odnotowywano 
w sposób ciągły monitowanie bólu na każdej wizycie u pacjenta. 

 (akta kontroli str. 33, 149-151) 

2.3. Nie stwierdzono naruszenia warunków realizacji świadczeń gwarantowanych 
z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (tj. udzielania świadczeń bez 
zachowaniem należytej staranności oraz jakości udzielanych świadczeń, określonej 
w § 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej44).  

 (akta kontroli str. 149-151) 

2.4. Spośród 40 badanych przypadków, Fundacja podejmowała wobec 
15 pacjentów (37%) działania w ramach wypracowanych przez siebie tzw. „dobrych 
praktyk”, z tego:  

 12 pacjentom udzielono pomocy socjalnej w postaci: bonów towarowych do 
sklepów, paczek z artykułami spożywczymi, chemicznymi, jednorazowych pomocy 
finansowych, prezentów urodzinowych, zapłaty za leki, częściowego pokrycia 
kosztów konsultacji specjalistycznych, transportu, dofinansowania do fotela 
rehabilitacyjnego (łącznie na kwotę 15,6 tys. zł); 

 rodzinom trzech pacjentów udzielono wsparcia duchowego (wizyta księdza); 

 jednemu pacjentowi udzielono wsparcia wolontariusza. 
 (akta kontroli str. 149-151) 

W Fundacji działali wolontariusze na mocy porozumienia o współpracy, odwiedzjący 
pacjentów w ich domach45. Ich wizyty nie są odnotowywane w dokumentacji 
medycznej. W grupie wolontariuszy są również osoby, które nie mają 
bezpośredniego kontaktu z pacjentami w ich domach, ich zadaniem jest organizacja 
różnego rodzaju przedsięwzięć oraz zbiórek charytatywnych. 
                                                                                                  (akta kontroli str. 210) 

2.5. W latach 2015-2018 (I połowa) do Fundacji nie wpłynęła żadna skarga na 
sposób udzielania świadczeń opieki paliatywnej i hospicyjnej. 
Fundacja prowadziła jeden spór sądowy z opiekunem małoletniego pacjenta, który 
po zakończeniu sprawowania opieki nie zwrócił wypożyczonego pulsoksymetru. Sąd 
wydał nakaz zapłaty kwoty wartości wypożyczonego sprzętu. W trakcie kontroli NIK, 
postępowanie komornicze było w toku.  

(akta kontroli str. 157) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następującą nieprawidłowość:  

Spośród 40 objętych badaniem przypadków – 22 pacjentom (dorosłym) świadczenia 
zdrowotne udzieliło pięciu (z 17) lekarzy, którzy nie ukończyli kursu (zgodnego 
z programem specjalizacji w dziedzinie medycyny paliatywnej, dotyczącego 

                                                      
44 Dz. U. z 2016 r. poz. 1146 ze zm. 
45 Do trzech pacjentów hospicjum domowego dla dzieci jeździ około 10 wolontariuszy. 
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problematyki bólu, objawów somatycznych i psychicznych), określonego w rozdziale 
II ust. 1 pkt 1 załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych OHP. 

Lekarze J.G. (specjalista anestezjologii i intensywnej terapii) i J.S. (specjalista 
chorób wewnętrznych) ukończyli kurs organizowany przez NZOZ P(…) Medycyna 
Paliatywna i Leczenie Bólu (24-25.09.2016 r. i 8-9.10.2016 r.).  
Lekarze M.L. i M.M. (specjaliści chorób wewnętrznych) oraz P.W. (neurolog) 
ukończyli kurs organizowany przez Fundację (19-20 i 26-27 listopada 2011 r. oraz 3-
4 i 10-11 marca 2012 r.).  
Wszyscy lekarze otrzymali, wystawione przez organizatorów kursów, dokumenty 
potwierdzające ich ukończenie. Na dokumentach tych podpis złożyły osoby 
przeprowadzające szkolenie oraz osoby reprezentujące organizatorów kursów.  
Kursy te nie spełniały wymogów określonych w rozdziale II ust. 1 pkt 1 załącznika 
nr 2 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych OHP, gdyż nie były 
organizowane przez: 

 Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego lub  

 wyższą uczelnię medyczną posiadającą uprawnienia do kształcenia 
przeddyplomowego lub podyplomowego lekarzy lub  

 jednostkę posiadającą akredytacji do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie 
medycyny paliatywnej.  

NZOZ P(…) Medycyna Paliatywna i Leczenie Bólu miał akredytację na kształcenie 
stażowe, zamiast specjalizacyjnego – określonego w ww. załączniku. 

(akta kontroli str. 149-151, 227-230a) 

Prezes Zarządu wyjaśniła: nie weryfikowaliśmy internetowych zaproszeń 
publikowanych przez NZOZ P(…) Medycyna Paliatywna i Leczenie Bólu, 
a skierowani na ten kurs lekarze brali w nim udział w dobrej wierze, przy założeniu, 
że spełnia on wszelkie wymogi prawne. (…) zaświadczenia ww. lekarzy dotyczą 
perspektywy roku 2011, a nie wskazanego przez Państwa – 2013, tym samym nie 
odnoszą się do wskazanego przez Państwa przepisu. Tak jak podkreślaliśmy 
w poprzednich wyjaśnieniach - funkcja Fundacji w tym kursie polegała na 
udostępnieniu miejsca dla jego zorganizowania. Za jego kwestie merytoryczne 
odpowiadała natomiast dr M. L-S., będąca wówczas kierownikiem Samodzielnej 
Pracowni Medycyny Paliatywnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Fundacja 
nie posiada już dokumentacji dotyczącej ww. kursu, gdyż obowiązkowy okres 
przechowywania dokumentów tego rodzaju wynosi 5 lat. 

(akta kontroli str. 231-233) 

Dyrektor Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego poinformował: 
Fundacja (…) w okresie 19-20, 26-27 listopada 2011 r. oraz 3-4 i 10-11 marca 
2012 r. nie posiadała i nie posiada wpisu na listę jednostek uprawnionych do 
prowadzenia specjalizacji/stażu w dziedzinie medycyny paliatywnej. Niepubliczny 
Zakład Opieki Zdrowotnej P(…) Medycyna Paliatywna i Leczenie Bólu D. K. (…) 
Z.G. w terminie 24-25 września i 8-9 października 2016 r. nie był i nie jest wpisany 
na listę jednostek uprawnionych do prowadzenia specjalizacji w dziedzinie 
medycyny paliatywnej, posiada natomiast wpis na listę jednostek uprawnionych do 
prowadzenia stażu kierunkowego w poradni medycyny paliatywnej i zespole 
domowej opieki paliatywnej dla lekarzy specjalizujących się w dziedzinie medycyny 
paliatywnej od 21.12.2015 r. 

(akta kontroli str. 235-239) 
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3. Rozliczanie się z OW NFZ  

3.1. Wszystkie miesięczne raporty statystyczne46 przekazywane przez Fundację do 
ZOW NFZ drogą elektroniczną zawierały m.in. informacje o świadczeniobiorcach 
oraz o liczbie osobodni w miesiącu przypadających na każdego pacjenta.  
We wszystkich 40 badanych przypadkach, Fundacja prawidłowo wykazała dni opieki 
udzielonej pacjentom, z uwzględnieniem przerw w opiece, głównie na czas 
udzielania świadczeń u innych świadczeniodawców, (tj. w szpitalu, poradniach, 
celem przeprowadzenia badań, konsultacji, chemioterapii) oraz prawidłowo 
wykazywała jednostki rozliczeniowe (osobodni). 

(akta kontroli str. 148) 

3.2. W latach 2015-2018 (I połowa) ZOW NFZ nie prowadził kontroli dotyczących 
realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka paliatywna 
i hospicyjna. 

(akta kontroli str. 14) 

 

3.3. Fundacja nie prowadziła żadnego sporu sądowego z ZOW NFZ (w tym 
dotyczącego realizacji umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka 
paliatywna i hospicyjna). 

(akta kontroli str. 13) 

 

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

 

IV. Wnioski  
W związku ze stwierdzoną nieprawidłowością, Najwyższa Izba kontroli na podstawie 
art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy o NIK, przedstawia wniosek: 

Zapewnienie udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju opieka paliatywna 
i hospicyjna w warunkach domowych dla dorosłych przez lekarzy posiadających 
kwalifikacje, zgodne z wymogiem rozdziału II ust. 1 pkt 1 załącznika nr 2 do 
rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych OHP. 
 
 

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 ust. 1 i ust. 2 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 Szczecinie. 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. 

                                                      
46 Będące podstawą rozliczeń i płatności za świadczenia udzielone w miesięcznych okresach sprawozdawczych. 
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Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 30 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykonania wniosku 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. 

Szczecin, dnia    19    grudnia 2018 r. 
 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Szczecinie 

Kontroler Dyrektor 
 

Marta Górska-Jaś 
Główny specjalista kontroli państwowej 

  
 

Obowiązek 
poinformowania 
NIK o sposobie 

wykonania wniosków 


