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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Warszawie 

Kontroler Jerzy Tchórzewski, specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/21/2016 z dnia 25 kwietnia 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

KAŚMIN s.c. Dom Seniora1, 05-332 Siennica, Drożdżówka 5a  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej Krzysztof Minkowski, Kierownik Zakładu2 

(dowód: akta kontroli str. 2-23, 29-31) 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności3 

W latach 2014-2015 Ośrodek Kaśmin w Drożdżówce prawidłowo świadczył usługi 
medyczne, opiekuńcze i społeczne pacjentom chorym na chorobę Alzheimera, przyjętym do 
Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego oraz do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego 
Psychiatrycznego tego Ośrodka4. 

Na podstawie analizy wylosowanej dokumentacji medycznej 20 pacjentów Ośrodka Kaśmin 
stwierdzono, że realizowano przyjęte procedury diagnostyczne i terapeutyczne. Do oceny 
stanu osób chorych stosowano m.in. test Mini Mental State Examination, Test Rysowania 
Zegara oraz standaryzowane skale służące do mierzenia poziomu funkcji poznawczych 
pacjentów takie jak: skala Barthel i skala Norton, a także zapewniano zajęcia terapeutyczne 
(artystyczne, terapie zajęciowe, gimnastykę). Objęta ww. analizą dokumentacja medyczna 
spełniała wymogi wynikające z § 10 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 
2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania5.  

Ośrodek Kaśmin współpracował z innymi podmiotami systemu opieki zdrowotnej, 
organizacjami pozarządowymi oraz z jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie 
opieki nad osobami z chorobą Alzheimera i wsparcia ich rodzin.  

W okresie objętym kontrolą przeprowadzane były, na podstawie anonimowych ankiet, 
badania satysfakcji pacjentów i ich rodzin, których wyniki wskazują, że jakość usług 
świadczonych przez Ośrodek Kaśmin została dobrze oceniona. 

                                                      
1 Dalej także: Ośrodek Kaśmin. 
2 Zgodnie z §7 umowy Spółki cywilnej Kaśmin s.c. Dom Seniora Katarzyna Święs, Krzysztof Minkowski z dnia 05 listopada 1996 r. 
w zakresie zwykłych spraw Spółki samodzielne decyzje jednoosobowo podejmuje również Katarzyna Święs. Czynności wykraczające poza 
zakres zwykłych czynności Spółki podejmują wspólnicy łącznie. 
3 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, negatywna. 
Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie dawałaby prawdziwego 
obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną 
o dodatkowe objaśnienie. 
4 14 pacjentom w 2014 r. i 15 pacjentom w 2015 r. 
5 Dz. U. z 2014 r., poz. 177 ze zm. 

Ocena ogólna 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Realizacja zadań związanych ze świadczeniem usług medycznych, 
opiekuńczych i społecznych osobom chorym na chorobę Alzheimera 
oraz wsparciem dla ich rodzin, w tym ich finansowanie 

1.1 Udział pacjentów z chorobą Alzheimera w całej populacji pacjentów 

Kaśmin s.c. Dom Seniora w Drożdżówce jest podmiotem leczniczym6, w ramach którego 
funkcjonują m.in.: Zakład Opiekuńczo - Leczniczy, Zakład Opiekuńczo - Leczniczy 
Psychiatryczny oraz Pielęgniarska Opieka Długoterminowa Domowa7. 
Podstawą świadczenia przez Ośrodek Kaśmin usług medycznych, opiekuńczych 
i społecznych osobom z chorobą Alzheimera były umowy zawarte z Mazowieckim 
Oddziałem Wojewódzkim NFZ w Warszawie NFZ: 

 z dnia 3 lutego 2012 r.8 o wartości 5 344,3 tys. zł w 2014 r. i 5 347,5 tys. zł 
(po zmianach) w 2015 r., w ramach której całodobowo udzielano świadczeń opieki 
zdrowotnej w warunkach stacjonarnych lub domowych w rodzaju świadczeń 
pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej, obejmującej 
rehabilitację ogólną, terapię zajęciową, leczenie farmakologiczne i dietetyczne; 

  z dnia 27 stycznia 2011 r.9 o wartości 1 549,1 tys. zł (po zmianach) w 2014 r. 
i 1 597,3 tys. zł (po zmianach) w 2015 r., w ramach której udzielano świadczeń opieki 
zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień, w szczególności: 
świadczeń terapeutycznych, badań diagnostycznych, konsultacji specjalistycznych, 
działań edukacyjno-konsultacyjne dla rodzin. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 129-136, 153-158, 196-200, 239-244, 289-295, 308-309) 

Wartość zrealizowanych świadczeń zdrowotnych w latach 2014 – 2015 wyniosła 
odpowiednio: 5 393,3 tys. zł i 5 400,9 tys. zł (w ramach umowy ZOL), 1 553,7 tys. zł 
i 1 597,3 tys. zł (w ramach umowy ZOLP), natomiast wartość środków otrzymanych z MOW 
NFZ wyniosła odpowiednio: 5 340,9 tys. zł i 5 376,7 tys. zł (umowa ZOL), 1 547,8 tys. zł 
i 1 597,3 tys. zł (umowa ZOLP). 

W związku z realizacją ww. umów MOW NFZ nie nałożył kar umownych na Ośrodek 
Kaśmin. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 127-137, 143-148, 153-159, 196-201,239-245, 289-310) 

W latach 2014-2015 Ośrodek Kaśmin zabezpieczył usługi dodatkowe m.in. w zakresie 
transportu sanitarnego, badań laboratoryjnych, bakteriologicznych i hormonalnych, badań 
diagnostycznych, itp. poprzez zawarcie odpowiednich umów z podwykonawcami 
odpowiednio po 4 umowy w każdym roku objętym kontrolą. 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 194, 236, 305, 319-320) 

Struktura wiekowa pacjentów objętych opieką Ośrodka Kaśmin przedstawiała się 
następująco: 

 w 2014 r. było 342 pacjentów, z czego 14 chorych na chorobę Alzheimera (4,1%), 
w tym w następujących przedziałach wiekowych: do 60 roku życia – 51 pacjentów 
(14,9% ogółu pacjentów), brak chorych na chorobę Alzheimera, 60-65 lat - 40 
pacjentów (11,7%), w tym jeden chory na chorobę Alzheimera (2,5% tej grupy 
pacjentów), powyżej 65–70 lat - 19 pacjentów (5,6%), w tym 2 chorych na chorobę 

                                                      
6 Wpis do Rejestru Wojewody Mazowieckiego Nr RZOZ-1650/2001 z dniem 27 lutego 2001 r. 
7 Regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego Kaśmin s.c. Dom Seniora Katarzyna Święc, Krzysztof Minkowski wprowadzony decyzją 
z dnia 30.06.2011 r.. 
8 Umowa ZOL Nr 07R-3-30218-14-01-2012-2014/12 (07-00-60477-12-07/06) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – świadczenia 
pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej prowadzonej, aneksowana na kolejne okresy roczne, w tym 27.02.2014 r. 
i 15.01.2015 r. 
9 Umowa ZOLP Nr 07-00-60477-11-04/06 (3-30218-04-01-2011-2013/11) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – opieka 
psychiatryczna i leczenie uzależnień, aneksowana odpowiednio: 27.01.2014 r. i 10.01.2015 r. 

Opis stanu 
faktycznego 
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Alzheimera (10,5%), powyżej 70–75 lat - 25 pacjentów (7,3%), brak chorych na 
chorobę Alzheimera, powyżej 75–80 lat - 54 pacjentów (15,8%), w tym 3 chorych na 
chorobę Alzheimera (5,6%), powyżej 80 lat – 153 pacjentów (44,7%), w tym 8 chorych 
na chorobę Alzheimera (5,2%); 

 w 2015 r. było 335 pacjentów, z czego 15 chorych na chorobę Alzheimera (4,5%), 
w tym w następujących przedziałach wiekowych: do 60 roku życia – 52 pacjentów 
(15,5% ogółem pacjentów), brak chorych na chorobę Alzheimera, powyżej 60-65 lat - 
40 pacjentów (11,9%), w tym 2 chorych na chorobę Alzheimera (5,0%), powyżej 65–70 
lat – 21 pacjentów (6,3%), w tym jeden chory na chorobę Alzheimera (4,8%), powyżej 
70–75 lat – 26 pacjentów (7,8%), w tym 2 chorych na chorobę Alzheimera (7,7%), 
powyżej 75–80 lat – 56 pacjentów (16,7%), w tym 4 chorych na chorobę Alzheimera 
(7,1%), powyżej 80 lat – 140 osób (57,3%), w tym 6 chorych na chorobę Alzheimera 
(4,3%). 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 127-132) 

1.2 Procedury diagnostyczne w kierunku choroby Alzheimera i procedury 
terapeutyczne realizowane dla pacjentów w wieku 60+ 

Na podstawie kontroli dokumentacji medycznej wylosowanych 20 pacjentów chorych na 
chorobę Alzheimera10 (69,0% świadczeniobiorców) ustalono m.in.: 

- prowadzona dokumentacja medyczna pacjentów spełniała wymogi określone w § 10 
rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania i zawierała stosowne oświadczenia pacjentów określone w § 8 ww. 
rozporządzenia11,  

- przy przyjmowaniu pacjentów do Ośrodka Kaśmin do oceny stanu pacjenta psycholodzy 
zastosowali w przypadku 12 pacjentów (60% badanej dokumentacji medycznej) skalę Mini 
Mental State Examination oraz test rysowania zegara, natomiast w pozostałych przypadkach 
nie przeprowadzono ww. testów z powodu braku możliwości ich wykonania przez pacjenta, 
wszystkich pacjentów objęto badaniem SGA (subiektywna globalna ocenę stanu odżywiania 
pacjenta), 

- do oceny stanu wszystkich 20 pacjentów lekarze stosowali: test BARTHEL służący do 
mierzenia poziomu funkcji poznawczych lub oceny sytuacji środowiskowej (na koniec 
każdego miesiąca) oraz skalę Norton służącą do oceny ryzyka rozwoju odleżyn (na koniec 
każdego miesiąca), 

- 17 pacjentów (85% badanej próby) codziennie uczestniczyło w zajęciach terapeutycznych 
(artystycznych12, terapii zajęciowej13, gimnastyce porannej grupowej i indywidualnej, 
zajęciach manualnych, utrzymaniu higieny osobistej, zaspokajaniu bieżących potrzeb14), 
dwóch pacjentów nie uczestniczyło w ogóle (10%), a jeden uczestniczył z różną 
częstotliwością (5%),  

- 12 pacjentów (60%) uczestniczyło w rehabilitacji chorych na chorobę Alzheimera, 

- 19 pacjentów (95%) poddawano codziennej pielęgnacji i opiece pielęgnacyjnej, w jednym 
przypadku wykonywano czynności pielęgnacyjne w zależności od potrzeb, profilaktyka 
odleżyn dotyczyła 9 pacjentów15 (45%). 

(dowód: akta kontroli tom 1 str. 460-463, tom 2 str. 43-126) 

                                                      
10 Po 10 osób z każdego roku objętego kontrolą, spośród 29 pacjentów chorych na Alzheimera (2014 r. – 14, 2015 r. – 15). 
11 Dokumentacja medyczna 3 pacjentów nie zawierała oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, 
ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia, a w dokumentacji 2 z nich nie 
załączono oświadczenia pacjenta o wyrażeniu zgody lub zezwolenie sądu opiekuńczego na przeprowadzenie badania lub udzielenie 
innego świadczenia zdrowotnego na zasadach określonych w rozdziale 5 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i 
Rzeczniku Praw Pacjenta. Wymagane oświadczenia znajdowały się w teczce prowadzonej przez pracownika socjalnego i w trakcie kontroli 
zostały załączone do dokumentacji medycznej pacjentów. 
12 M.in.: wykonywanie dekoracji okolicznościowych, też szydełkowanie i robienie na drutach, uczestniczenie w grach i zabawach, w tym 
rozwiązywanie krzyżówek i łamigłówek, itp. 
13 M.in.: w: muzykoterapii (czynnej i biernej), bioterapii, terapii audiowizualnej. 
14 M.in.: robienie zakupów w lokalnej kawiarence, prowadzenie korespondencji z rodziną,  
15 Tych pacjentów, dla których skala Norton wykazywała powyżej 14 pkt. 
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Pacjenci mogli korzystać ze sprzętu rehabilitacyjnego, siłowni zewnętrznej zlokalizowanej na 
terenie Ośrodka Kaśmin, kawiarenki ogólnodostępnej ze sklepem zaopatrzonym 
w podstawowe produkty spożywcze, a także altan wyposażonych w stoliki i wypoczynkowe 
krzesła. 

 (dowód: akta kontroli tom 2 str. 13-42, 260-266) 

W latach 2014-2015 pracownicy Ośrodka Kaśmin uczestniczyli w szkoleniach, 
konferencjach obejmujących pomoc społeczną, opiekę nad osobami starszymi, zagadnienia 
dotyczące psychiatrii i neurologii oraz otępień. Lekarze brali udział w corocznie 
organizowanych: Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa 
Alzheimerowskiego, Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Polskiego Towarzystwa 
Neurologicznego, a także w Konferencji pn. Attended the CREAD CREnezumab 
in Alzheimer’s Disease. 

 (dowód: akta kontroli tom 2 str. 187-195, 267-279, 295, 374, 378, 380, 398-400) 

1.3 Badanie satysfakcji pacjentów i ich rodzin  

W latach 2014-2015 Ośrodek Kaśmin przeprowadzał badanie satysfakcji pacjentów i ich 
rodzin z jakości świadczonych usług poprzez anonimowe ankiety, dostępne przy tablicach 
informacyjnych na poszczególnych oddziałach Ośrodka. Na podstawie analizy dwóch 
raportów z przeprowadzonych badań ankietowych przeprowadzonych w okresie od 1 do 31 
maja 2014 r. oraz od 6 lipca do 31 sierpnia 2015 r. stwierdzono, że pracę pielęgniarek 
i lekarzy oceniano dobrze i bardzo dobrze, a w żadnej spośród 30 wypełnionych ankiet nie 
oceniono źle pracy Ośrodka Kaśmin.  

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 128-144, 459) 

Wg Kierownika ds. koordynacji od 2010 r. zauważono malejące zainteresowanie 
wypełnianiem ankiet przez pensjonariuszy i ich rodziny, w związku z czym w celu 
zapewnienia oceny pracy Ośrodka przez chorych i ich rodziny wprowadzono praktykę 
indywidualnych spotkań z Kierownikiem ds. koordynacji, podczas których omawiane są 
tematy opieki nad pacjentem z punktu widzenia rodziny oraz pacjenta, a odnotowywane 
uwagi i sugestie często stanowią podstawę do wprowadzania zmian w funkcjonowaniu 
Ośrodka. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 128-129) 

1.4 Współpraca z innymi podmiotami opieki medycznej  

W okresie objętym kontrolą współpraca Ośrodka Kaśmin z innymi podmiotami opieki 
zdrowotnej w zakresie dotyczącym osób chorych na chorobę Alzheimera oraz wsparcia dla 
ich rodzin polegała głównie na doradztwie i konsultacji z lekarzami specjalistami oraz 
z oddziałami szpitalnymi, zwłaszcza w przypadku kierowania pacjentów wymagających 
dalszej opieki i pielęgnacji w warunkach stacjonarnych. Ośrodek nie współpracował 
z konsultantami wojewódzkimi w zakresie geriatrii lub neurologii, gdyż, jak wyjaśnił 
Kierownik ds. koordynacji, nie zaistniały sytuacje wymagające tego typu współpracy.  

Wg wyjaśnień Kierownika ds. koordynacji Ośrodek Kaśmin na stale współpracuje z wieloma 
domami opieki społecznej, przy czym ww. współpraca ma charakter informacyjny dla 
korzystających z ich usług rodzin, a pracownik socjalny utrzymuje regularny kontakt 
z placówkami, co skutkuje m.in. kierowaniem do Ośrodka pacjentów chorych na chorobę 
Alzheimera, kwalifikujących się do objęcia opieką. 

(dowód: akta kontroli tom 2 str. 147-149, 456) 
1.5 Współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego oraz organizacjami 

pozarządowymi  

Ośrodek Kaśmin współpracował z jednostkami samorządu terytorialnego oraz 
z organizacjami pozarządowymi. Efektem takiej współpracy były np. umowy na staż dla osób 
bezrobotnych zawarte z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Mazowieckim, czy też 
umowy na odbycie praktyk zawodowych w Ośrodku przez uczniów Medycznej Policealnej 
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Szkoły w Mińsku Mazowieckim oraz Policealnej Szkoły Zawodowej EDUKATOR w Mińsku 
Mazowieckim. 

Kierownik ds. koordynacji wyjaśnił, że pracownicy Ośrodka utrzymywali kontakt 
z organizacjami pozarządowymi poprzez wymianę informacji podczas corocznych zjazdów 
Międzynarodowej Konferencji Długoterminowej w Toruniu, gdzie organizowane były panele 
dyskusyjne z udziałem m.in. jednostek samorządu terytorialnego, Ministerstwa Zdrowia, 
NFZ, itp. Kierownictwo Ośrodka współpracuje także z Polskim Towarzystwem Opieki 
Długoterminowej (PTOD), które koordynuje działania mające na celu usprawnienie opieki 
nad pacjentami przewlekle chorymi oraz z powiatowymi Centrami Pomocy Rodzinie poprzez 
akcje informacyjne oraz doradztwo w sprawach chorych kierowanych do Ośrodka. 

 (dowód: akta kontroli tom 2 str. 147-149, 456) 

W działalności kontrolowanej jednostki w badanym obszarze nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższe oceny wynikające z ustaleń kontroli Najwyższa Izba Kontroli nie 
formułuje wniosków pokontrolnych.  

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 z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli16 
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 Warszawie. 

 

Warszawa, dnia           czerwca  2016 r. 

 

 

 
  

 Najwyższa Izba Kontroli  
 Delegatura w Warszawie 

Kontroler 
 

Jerzy Tchórzewski 
Specjalista k.p. 

 

                                                      
16 Dz. U. z 2015 r., poz.1096 ze zm. 
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