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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

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

Jednostka 
przeprowadzająca 

kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Warszawie 

Kontroler Paweł Piotrowski, Główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LWA/15/2016 z dnia 15 kwietnia 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1) 

Jednostka 
kontrolowana 

Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku, ul. Medyczna 19, 09-400 Płock1.  

Kierownik jednostki 
kontrolowanej 

Stanisław Kwiatkowski, Dyrektor Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku. 

(dowód: akta kontroli str. 2-3) 

 

 

II. Ocena kontrolowanej działalności2 
W okresie objętym kontrolą3 w Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej ,,Na 
Winiarach”4 zarejestrowanych było troje pacjentów chorych na chorobę Alzheimera, 
którym udzielano świadczeń z zakresu podstawowej opieki medycznej oraz 
kontynuowano ich leczenie farmakologiczne wskazane przez lekarza specjalistę lub 
określone w ,,Karcie informacyjnej” leczenia szpitalnego. Pacjenci z chorobą 
Alzheimera pozostawali pod opieką rodzin i nie byli kierowani do zakładów 
opiekuńczych. 

Na podstawie analizy dokumentacji medycznej 100 pacjentów POZ w wieku 60 lat 
i powyżej stwierdzono, że w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego pacjenci 
nie byli pytani o występowanie zaburzeń pamięci, natomiast w większości badano 
ogólny stan zdrowia pacjenta oraz pytano o występowanie innych dolegliwości 
i ogólne samopoczucie chorego. 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.  

W okresie objętym kontrolą pracownicy POZ uczestniczyli w kursach obejmujących 
opiekę nad osobami starszymi, w tym chorymi na chorobę Alzheimera. 

                                                      
1 Dalej także: WSzZ. 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
3 Kontrolą objęto lata 2014 – 2015. 
4 Dalej także: POZ lub Poradnia. 
5 Dz. U. z 2014 r., poz. 177 ze zm. 
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III. Opis ustalonego stanu faktycznego 
1. Realizacja zadań związanych ze świadczeniem usług medycznych osobom 

chorym na chorobę Alzheimera oraz wsparciem ich rodzin, w tym ich 
finansowanie 

1. W strukturze organizacyjnej WSzZ, ze względu na rodzaj działalności 
wyodrębniono: Szpital oraz Przychodnię, w ramach której funkcjonuje m.in.: 
Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej ,,Na Winiarach”6. 

(dowód: akta kontroli str. 16, 18, 21) 

Kierownikiem Poradni jest J. Szymańska-Gąbczyńska – lekarz specjalista chorób 
wewnętrznych i specjalista medycyny rodzinnej. W POZ, oprócz kierownika, 
zatrudniony był lekarz pediatra, lekarz specjalista medycyny rodzinnej oraz cztery 
pielęgniarki. 

(dowód: akta kontroli str. 33-36) 

Podstawą udzielania przez POZ świadczeń zdrowotnych w okresie objętym kontrolą 
były umowy o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej 
opieki zdrowotnej, zawarte z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim NFZ7. Wartość 
udzielonych przez POZ świadczeń zdrowotnych w latach 2014 – 2015 wyniosła 
odpowiednio: 818,7 tys. zł oraz 921,3 tys. zł. W związku z realizacją ww. umów nie 
wystąpiły okoliczności skutkujące nałożeniem na WSzZ kar umownych przez MOW 
NFZ.  

(dowód: akta kontroli str. 37-96) 

W 2014 r. w POZ opieką objęto ogółem 4 415 pacjentów, w tym 1 240 osób w wieku 
60 lat i powyżej (28,1% ogółu pacjentów), w tym w następujących przedziałach 
wiekowych: 60-65 lat – 465 osób (10,5% ogółu pacjentów), powyżej 65-70 lat – 281 
osób (6,4%), powyżej 70-75 lat – 228 osób (5,2%), powyżej 75-80 lat – 133 osoby 
(3,0%), powyżej 80 lat – 133 osoby (3,0%). 

W 2015 r. wzrosła liczba pacjentów w wieku 60 lat i powyżej do 1 311 osób (30,1% 
ogółu pacjentów w POZ - 4 357 osób), w tym wg przedziałów wiekowych pacjentów: 
60-65 lat – 479 osób (11,0% ogółu pacjentów), powyżej 65-70 lat – 315 osób 
(7,2%), powyżej 70-75 lat – 226 osób (5,2%), powyżej 75-80 lat – 143 osoby (3,3%), 
powyżej 80 lat – 148 osób (3,4%). 

(dowód: akta kontroli str. 108-109)  
W badanym okresie w POZ objętych opieką było troje pacjentów z chorobą 
Alzheimera, co stanowiło 0,3% w 2014 r. i 0,2% w 2015 r. wszystkich pacjentów 
w wieku 60 lat i powyżej. 

(dowód: akta kontroli str. 108-111) 
Kierownik Poradni, wyjaśniając przyczyny i powody niskiego rozpoznania choroby 
Alzheimera wśród pacjentów POZ w wieku 60 lat i powyżej podała, że sprawne 
rozpoznanie tej choroby wymaga wiedzy, doświadczenia i czasu. Najlepiej z tym 
zagadnieniem radzą sobie lekarze specjaliści, ale okres oczekiwania na konsultacje 
u neurologów i geriatrów jest bardzo długi, a leczenie psychiatryczne, w dalszym 
ciągu, uważane jest za wstydliwe i ani pacjent ani psychiatra nie muszą informować 
o nim lekarzy POZ. Choroba Alzheimera przebiega skrycie, inaczej u każdego 
pacjenta, występuje w niej wiele często spotykanych gdzie indziej objawów, a 
pacjenci często nie zdają sobie sprawy z własnych deficytów. POZ usytuowane jest 
w dzielnicy willowej, w przeważającej liczbie pacjentami są osoby dobrze 

                                                      
6 Zgodnie z zarządzeniem Dyrektora WSzZ Nr 44/12 z dnia 6 lipca 2012 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania 
Regulaminu Organizacyjnego Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Płocku ze zm. 
7 Aneks nr 20/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. do umowy nr 07R-6-60031-01-01-2001-2013/13 o udzielanie świadczeń  
gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej oraz aneks nr 34/2014 z dnia 20 stycznia 2015 r. do umowy 07R-
6-60031-01-01-2011-2014/14. 
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wykształcone i prowadzące aktywny tryb życia. Ta populacja była świadoma od 
młodych lat zasad wczesnej profilaktyki chorób polegającej na zmianie stylu życia 
(niepalenie papierosów, zmniejszenie zużycia alkoholu, stosowanie diety 
i aktywności fizycznej) oraz adekwatnego i systematycznego leczenia chorób takich 
jak nadciśnienie, cukrzyca, depresja, choroby nerek czy choroby tarczycy. 
Wszystkie wymienione okoliczności mogą mieć wyraźny wpływ na niską 
rozpoznawalność choroby Alzheimera wśród pacjentów w wieku 60 lat i powyżej 
objętych opieką zdrowotną w kontrolowanym POZ. 

(dowód: akta kontroli str. 114) 
2. Na podstawie analizy dokumentacji medycznej 100 pacjentów 
(świadczeniobiorców) podstawowej opieki zdrowotnej w POZ w wieku 60 lat 
i powyżej8, ustalono m.in., że: 
- prowadzona dokumentacja medyczna (historia choroby) spełniała wymogi 
określone w § 10 rozporządzenia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji 
medycznej oraz sposobu jej przetwarzania; 

- lekarze POZ w trakcie udzielania świadczenia zdrowotnego nie pytali pacjentów 
o występowanie zaburzeń pamięci, w przypadku 81 pacjentów9 pytano 
o występujące inne dolegliwości i ogólne samopoczucie chorego, natomiast 
wszystkich pytano o ogólny stan zdrowia; 

- do oceny stanu pacjentów nie stosowano standaryzowanych skal służących do 
mierzenia poziomu funkcji poznawczych (np. Skrócony Test Sprawności Umysłowej 
– AMTS, test Mini Mental State Examination – MMSE, test MiniCoig, test rysowania 
zegara, itp.10) oraz oceny sytuacji środowiskowej i zakresu otrzymywanego wsparcia 
od opiekuna (kwestionariusz i indeks COPE11); 

- pacjenci z chorobą Alzheimera (troje w badanym okresie) pozostawali pod opieką 
rodzin i nie byli kierowani do zakładów opiekuńczych; 

- lekarze POZ udzielali pacjentom z chorobą Alzheimera świadczeń z zakresu 
podstawowej opieki zdrowotnej oraz kontynuowali leczenie farmakologiczne 
zastosowane przez lekarza specjalistę (psychiatra lub neurolog), posiadając 
w przypadku dwóch pacjentów informację lekarza z poradni specjalistycznej, o której 
mowa w § 12 ust. 5 załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 maja 
2008 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej12, natomiast w przypadku jednego pacjenta lekarz POZ zaordynował lek 
na chorobę Alzheimera, nieposiadając ww. aktualnej informacji13. Ponadto, pacjenci 
otrzymywali w POZ zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne. 

(dowód: akta kontroli str. 115-145) 
Kierownik Poradni wyjaśniła: „(…) lekarz POZ przepisał lek na chorobę Alzheimera 
(…), ponieważ rodzina pacjentki zgłosiła, że zabrakło jej leku na około 30, a wizyta u  
lekarza specjalisty wyznaczona była za miesiąc. (...) Rodzina pacjentki zapewniła 
również, że natychmiast po wizycie u specjalisty wymagana informacja zostanie 
dostarczona, co zostało dokonane 29 października 2015 r. (…) Powszechnie 
wiadomym jest, iż są długie kolejki pacjentów oczekujących na wizytę u lekarzy 

                                                      
8 Po 20 pacjentów z grup wiekowych: 60-65, powyżej 65-70, powyżej 70-75, powyżej 75-80, powyżej 80. Do badania wybrano 
dokumentacje medyczną trzech pacjentów z chorobą Alzheimera, natomiast wyboru dokumentacji medycznej pozostałych 97 
pacjentów dokonano w sposób losowy, na podstawie wykazu pacjentów w określonej grupie wiekowej.  
9 Byli to przede wszystkim  pacjenci w wieku powyżej 70 lat oraz osoby, zgłaszające się regularnie do POZ z powodu chorób 
przewlekłych, tj.: nadciśnienie, cukrzyca, miażdżyca, choroba wieńcowa. 
10 Testy wchodzące w skład całościowej oceny geriatrycznej – dostępne na stronie medycyny praktycznej dla lekarzy 
(www.mp.pl) oraz Wirtualnego Magazynu Pielęgniarek i Położnych (www.nursing.com.pl). 
11 Skala dostępna na stronie Pracowni Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego 
(www.practest.com.pl), wskazana do wykorzystania przez: psychologów, socjologów, personel medyczny, pracowników 
ochrony i promocji zdrowia (wymagany dyplom magisterski studiów psychologicznych, socjologicznych, medycznych lub 
ochrony i promocji zdrowia). 
12 Dz. U. z 2008 r., Nr 81, poz. 484 
13 Lekarz zaordynował lek w dniu 29 września 2015 r., stosowna informacja lekarza specjalisty (psychiatra) została wystawiona 
w dniu 29 października 2015 r. 
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specjalistów, zarówno pacjentów pierwszorazowych, jak i będących w stałej opiece 
specjalistycznej. To lekarz specjalista wyznacza termin kolejnej wizyty wielokrotnie 
nie zwracając uwagi na ciągłość informacji dla lekarza POZ i tym samym nie 
udzielając wskazówek co do dalszego leczenia. Lekarz POZ, chociaż nie posiadał w 
dniu 25 września 2015 r. informacji od specjalisty, działał dla dobra pacjentki, gdyż 
niestosowanie leku przez taki czas zagrażało życiu i zdrowiu chorej oraz jej 
otoczenia. (…).”  

(dowód: akta kontroli str. 147-148) 
Odnosząc się do badań pacjentów w zakresie możliwości występowania zaburzeń 
otępiennych, w tym choroby Alzheimera, Kierownik Poradni wyjaśniła, że podczas 
udzielania świadczenia zdrowotnego pacjenci są badani podmiotowo (wywiad od 
pacjenta) i przedmiotowo (właściwe badanie lekarskie). W trakcie badania 
podmiotowego pacjenci są pytani o subiektywne wskaźniki zdrowia, takie jak: 
samoocena zdrowia, zgłaszane dolegliwości. Prowadząc wywiad i oglądając 
pacjenta lekarz jednocześnie bada jego stan ogólny, w tym świadomość, kontakt 
logiczny, orientację co do czasu i miejsca tzn. pamięć, stan odżywienia. U osób 
powyżej 60 roku życia mamy do czynienia ze współwystępowaniem patologii 
różnych organów. Dolegliwości z poszczególnych układów i części ciała zgłaszane 
przez pacjentów sprawiają, że lekarz skupia się przede wszystkim na naglącej 
konieczności zajęcia się licznymi złożonymi problemami internistycznymi. Podczas 
krótkiej wizyty pacjenta lekarz POZ nie jest w stanie zróżnicować, czy zaburzenia 
pamięci dotyczą chorób przewlekłych wywodzących się z innych narządów, czy też  
rzeczywistych zaburzeń otępiennych, w tym choroby Alzheimera. Wykonanie testu 
zegara, który nie jest badaniem obowiązkowym, nie zastąpi oceny klinicznej 
i rozpoznania przez lekarza specjalistę, który ma wiedzę, doświadczenie i czas na 
postawienie prawidłowej diagnozy. Ponadto, dodatni wynik takiego testu nie może 
być podstawą podejmowania decyzji terapeutycznych.  

(dowód: akta kontroli str. 147) 

3. WSzZ monitorował zadowolenie pacjentów, poprzez prowadzenie badań 
ankietowych satysfakcji pacjentów z jakości udzielanych świadczeń podczas wizyty 
lekarskiej i okresową analizę wyników. W latach 2014 – 2015 wypełnione przez 
pacjentów ankiety nie dotyczyły jakości świadczeń udzielanych w POZ. W badanym 
okresie nie wpłynęła też żadna skarga na działalność POZ.  

(dowód: akta kontroli str. 149-165, 167) 
W okresie objętym kontrolą dwóch pracowników POZ ukończyło kursy obejmujące 
opiekę nad osobami starszymi, w tym chorymi na chorobę Alzheimera, tj.: 
Pielęgniarka koordynująca w POZ ukończyła kurs specjalistyczny pt. ,,Kompleksowa 
pielęgniarska opieka nad pacjentem z najczęstszymi schorzeniami wieku 
podeszłego dla pielęgniarek” (przeprowadzony od 29 sierpnia do 30 października 
2014 r.), a kierownik POZ ukończyła kurs doskonalący pt. ,,Opieka geriatryczna” 
(przeprowadzony w dniach 20-22 lutego 2015 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 114, 168-169, 171) 

4. W latach 2014-2015 współpraca POZ z lekarzami specjalistami i oddziałami 
szpitalnymi w zakresie choroby Alzheimera polegała na kontynuowaniu przez POZ 
leczenia farmakologicznego chorych, wskazanego w informacji lekarza specjalisty 
lub karcie informacyjnej leczenia szpitalnego. Wg wyjaśnień Kierownika Poradni 
dzięki temu pacjent nie musiał oczekiwać przez kilka miesięcy na wizytę 
u specjalisty w celu wypisania recepty, która była wypisywana w POZ. 

(dowód: akta kontroli str. 116-117, 173) 

Współpraca z konsultantami wojewódzkimi w zakresie geriatrii lub neurologii 
ograniczała się do uczestnictwa pracowników POZ w specjalistycznych kursach 
(dwa ww. kursy), których tematyka została opracowana we współpracy z ww. 
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konsultantami. Kierownik Poradni wyjaśniła, że nie wystąpiła konieczność 
współpracy POZ z placówkami pomocy społecznej, ponieważ  pacjentami chorymi 
na chorobę Alzheimera opiekowały się ich rodziny i dodała, że chorzy mogą 
korzystać w Płocku z bezpłatnej pomocy w Klubie i Domu dziennego pobytu. 
W POZ dostępne były ulotki, adresy, telefony organizacji pozarządowych, domów 
dziennego pobytu, domów opieki społecznej i zakładów świadczących opiekę 
całodobową, aby ułatwić chorym kontakt z tymi miejscami. 

(dowód: akta kontroli str. 173-174) 

W latach 2014-2015 POZ nie współpracował z jednostkami samorządu 
terytorialnego oraz organizacjami pozarządowymi w zakresie leczenia osób 
z chorobą Alzheimera i wsparcia dla ich rodzin. 

Kierownik Poradni wyjaśniła, że pracownicy POZ popierają inicjatywę Płockiej Rady 
Seniorów przy Prezydencie Miasta Płocka i Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku 
otworzenia w mieście Poradni Geriatrycznej i pomoc w  wykształceniu co najmniej 
dwóch lekarzy w zakresie geriatrii. Dla pacjentów, w tym z chorobą Alzheimera, 
oznacza to możliwość uzyskania konsultacji doświadczonego specjalisty na miejscu, 
bez konieczności dojazdu do miast akademickich jak Warszawa, Bydgoszcz, Łódź 
i ponoszenia dodatkowych kosztów.  

 (dowód: akta kontroli str. 174) 

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

IV. Uwagi i wnioski 
Przedstawiając powyższą ocenę wynikającą z ustaleń kontroli, Najwyższa Izba 
Kontroli nie formułuje uwag i 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 Kontroli14 
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 
 

Paweł Piotrowski 
Główny specjalista kontroli państwowej 

 
........................................................ ....................................................... 

 

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

Ustalone 
nieprawidłowości 

Wnioski pokontrolne 
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