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I. Dane identyfikacyjne 
Regionalny Szpital w Kołobrzegu1, ul. Edmunda Łopuskiego 31-33, 
78-100 Kołobrzeg 

Małgorzata Grubecka, Dyrektor Szpitala od 10 lutego 2020 r.2  

W okresie objętym kontrolą funkcję kierownika jednostki pełnili: Tomasz Szymański 
od 25 stycznia 2016 r. do 13 listopada 2018 r., Agnieszka Ostrowska od 1 czerwca 
2019 r. do 6 sierpnia 2019 r. Od 14 listopada 2018 r. do 31 maja 2019 r. oraz od 
7 sierpnia 2019 r. do 9 lutego 2020 r. obowiązki dyrektora pełniła Małgorzata 
Grubecka. 

1. Dostępność do świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu 
kolanowego. 

2. Zapewnienie jakości wykonywanych zabiegów. 
3. Dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych po zabiegach endoprotezoplastyki 

stawu biodrowego lub stawu kolanowego. 

Lata 2018-2020. Badania kontrolne dotyczyły również działań wcześniejszych 
i późniejszych, jeżeli miały one związek z kontrolowaną działalnością. Dla celów 
porównawczych dane statystyczne zostały pobrane także dla roku 20173. 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli4. 
 

Najwyższa Izba Kontroli  
Delegatura w Szczecinie5. 

 

1. Bogumiła Mędrzak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/186/2020 z 10 grudnia 2020 r. 

2. Krzysztof Szczepaniak, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LSZ/25/2021 z 28 stycznia 2021 r. 

 (akta kontroli str. 1-14) 

II. Ocena ogólna6 kontrolowanej działalności 
Szpital dysponował odpowiednimi zasobami kadrowymi oraz zapewnił warunki 
udzielania świadczeń z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej7 dla porad 
specjalistycznych – ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego8. Oddział Chirurgii Urazowo – 
Ortopedycznej9 nie spełniał 2 (z 11) dodatkowych warunków realizacji świadczeń 
gwarantowanych endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego, określonych 
w załączniku nr 4 poz. 32 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego10 

                                                      
1 Dalej: Szpital. 
2 Dalej: Dyrektor. 
3 Czynności kontrolne zakończono 20.04.2021 r. 
4 Dz. U. z 2020 r. poz. 1200; dalej: ustawa o NIK. 
5 Dalej: NIK. 
6 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 
opisowej. W niniejszym wystąpieniu pokontrolnym zastosowano ocenę opisową. W związku z ogłoszonym 
stanem epidemii wirusa SARS-CoV-2 ocenę formułowano odrębnie dla lat 2018-2019 i 2020 r. 
7 Dalej: AOS. 
8 W ramach zakresu: ortopedia i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - świadczenia endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego lub kolanowego (świadczenia finansowane odrębnie w systemie podstawowego zabezpieczenia 
świadczeń opieki zdrowotnej. Dalej: PSZ). 
9 Dalej: Oddział. 
10 Dz. U. z 2021 r. poz. 290, ze zm.; dalej: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych. 
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dotyczących opracowania procedury postępowania w przypadku powikłań 
septycznych oraz nieprowadzenia analizy zdarzeń niepożądanych. Szpital zapewnił 
dostęp do ww. świadczeń zdrowotnych na poziomie określonym w umowach 
zawartych z Zachodniopomorskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu 
Zdrowia w Szczecinie11. W latach 2018-2020 liczba osób oczekujących na zabieg 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego w przypadkach stabilnych zmniejszyła się 
z 434 do 251 osób, a mimo to średni czas oczekiwania na zabieg wydłużył się 
z 497 do 609 dni. W przypadku endoprotezoplastyki stawu kolanowego liczba osób 
oczekujących zmniejszyła się z 384 do 210 osób, przy jednoczesnym skróceniu 
średniego czasu oczekiwania z 511 do 473 dni. Szpital zapewnił pacjentom po 
zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego dostęp do 
świadczeń rehabilitacyjnych na poziomie określonym w umowach zawartych z ZOW 
NFZ. Pomimo spadku liczby oczekujących na świadczenia rehabilitacyjne 
w warunkach stacjonarnych z 731 do 514, średni czas oczekiwania wydłużył się 
z 919 do 923 dni, a na świadczenia rehabilitacyjne w ośrodku / oddziale dziennym 
liczba oczekujących zmniejszyła się z 213 do 112 osób, z jednoczesnym 
skróceniem średniego czasu oczekiwania z 446 do 306 dni. Szpital rzetelnie 
prowadził listy oczekujących, a pacjenci nie zgłaszali do nich skarg. Informacje 
dotyczące najbliższego terminu przeprowadzenia zabiegu znajdujące się na stronie 
internetowej były zgodne z informacjami uzyskiwanymi przez pacjentów 
w rejestracji. Podejmowane przez Szpital działanie w zakresie edukacji pacjentów, 
tj. przekazywania pacjentom informacji dotyczącej przygotowania do zabiegu 
endoprotezoplastyki, jak i samego zabiegu tylko w formie ustnej oraz 
niezamieszczanie tych informacji na stronie internetowej Szpitala, nie miały wpływu 
na ocenę kontrolowanej działalności Szpitala. Szpital zapewnił odpowiednią jakość 
stosowanych protez stawu biodrowego i kolanowego. Jakość wykonanych zabiegów 
monitorowano poprzez badania kontrolne. 

Szpital podejmował działania związane z epidemią wirusa SARS-CoV-2, w celu 
wykonania świadczeń AOS – ortopedia i traumatologia narządu ruchu, zabiegów 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego oraz świadczeń 
rehabilitacyjnych. W 2020 r. Szpital opracował i wdrożył wewnętrzne procedury 
mające na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2, 
podejmował działania mające na celu skrócenie czasu oczekiwania przez pacjentów 
na zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego, ale nie mógł 
okresowo realizować przyjęć planowych, a jedynie przyjęcia w stanie nagłym, 
w trybie ostrego dyżuru. Liczba zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
zmniejszyła się z 320 w 2019 r. do 305 w 2020 r. (o 4,7%), a stawu kolanowego 
ze 166 do 146 (o 12%). 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe kontrolowanej działalności 

1. Dostępność do świadczeń endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub 
stawu kolanowego. 

1.1. Stan zatrudnienia lekarzy i pielęgniarek był zgodny umowami zawartymi z ZOW 
NFZ oraz z warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych AOS dla porad 

                                                      
11 Dalej: ZOW NFZ. 
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specjalistycznych – ortopedia i traumatologia narządu ruchu12 oraz leczenia 
szpitalnego – oddział ortopedii i traumatologii narządu ruchu13. 
Stan zatrudnienia lekarzy w latach 2018-2020 w Poradni Chirurgii Urazowo-
Ortopedycznej14 oraz Oddziale był taki sam i kształtował się na stabilnym poziome 
13 osób. W każdym roku świadczenia zdrowotne w Poradni oraz Oddziale udzielało 
5 lekarzy specjalistów w dziedzinie ortopedii i traumatologii, 6 specjalistów 
w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz 2 lekarzy w trakcie 
specjalizacji w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. Lekarze specjaliści 
(11 osób) realizowali udzielane świadczenia zdrowotne na podstawie umów 
(kontraktów), a 2 lekarzy w trakcie specjalizacji zatrudnionych było na podstawie 
umowy o pracę. 
Stan zatrudnienia pielęgniarek w Oddziale nie zmieniał się w okresie objętym 
kontrolą i wynosił 7 osób, w tym 2 pielęgniarki zatrudnione na podstawie umowy 
o pracę oraz 5 – na podstawie kontraktów. Wszystkie pielęgniarki posiadały 
specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa chirurgicznego. 

Największy udział w strukturze wiekowej lekarzy udzielających świadczeń w Poradni 
i Oddziale w 2018 r. i 2019 r. miała grupa wiekowa poniżej 35 lat oraz grupa 55-
64 lata (po 30,8%), a w 2020 r. grupa 55-64 lata (30,8%). Grupa wiekowa poniżej 
35-44 lat stanowiła w Poradni i Oddziale odpowiednio : 15,4%, 15,4% i 23%, grupa 
wiekowa 45-54 lata 23% (w całym okresie). Wśród lekarzy nie było osób w wieku 
powyżej 65 lat. W strukturze wiekowej pielęgniarek największy udział miała grupa 
45-54 lata (odpowiednio: 64,7%, 64,7% i 70,6%). Grupa wiekowa 35-44 lat 
stanowiła odpowiednio: 17,6%, 11,8% i 5,9%, a grupa wiekowa 55-64 lata 17,6%, 
23,5% i 17,6%. Grupa wiekowa powyżej 65 lat wystąpiła w 2020 r. i stanowiła 5,9%. 
Nie było pielęgniarek w grupie wiekowej poniżej 35 lat. 
Spośród 13 lekarzy zatrudnionych w Oddziale, świadczeń w Poradni udzielało 
10 lekarzy (77%) w 2018 r., 11 (85%) w 2019 r. oraz 13 (100%) w 2020 r. 
W kontrolowanym okresie zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
i kolanowego wykonywali wszyscy lekarze zatrudnieni w Oddziale (13 osób).  

(akta kontroli str. 36-87, 121-122, 124, 538-552) 

1.2. Szpital spełniał warunki organizacyjne i lokalowe udzielania świadczeń 
zdrowotnych AOS – ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego, zgodnie z warunkami 
określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych AOS oraz załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych LSZ. W Poradni wydzielono 3 pomieszczenia do udzielania 
świadczeń zdrowotnych z zakresu ortopedii i traumatologii narządu ruchu 
(2 gabinety zabiegowe i jeden gabinet lekarski). Zapewniono dostęp w lokalizacji do 
aparatu rtg oraz artroskopu diagnostyczno-terapeutycznego. Dostęp do rezonansu 
magnetycznego zapewniono zawierając umowę z podmiotem zewnętrznym na 
realizację usług w tym zakresie15. Według stanu na 31.12.2020 r. Oddział 
dysponował 26 łóżkami (w tym 8 łóżkami w dwóch salach dla pacjentów po 
zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego). Liczba łóżek 
w Oddziale w okresie objętym kontrolą nie ulegała zmianie. Szpital dysponował 
blokiem operacyjnym, w którym 2 sale operacyjne przeznaczone były wyłącznie dla 

                                                      
12 Określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 357, ze zm.). 
Dalej: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych AOS. 
13 Określonych w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych. 
14 Dalej: Poradnia. 
15 Umowa z 31.10.2016 r. na okres od 1.11.2016 r. do 30.06.2018 r., umowa z 28.06.2018 r. na okres od 
1.07.2018 r. do 30.06.2020 r. oraz umowa z 1.07.2020 r. na okres od 1.07.2020 r. do 30.06.2021 r. - miejsce 
udzielania świadczeń: Pracownia Diagnostyki Obrazowej (…) w Kołobrzegu. 
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Oddziału (wraz z aparatem rtg). Ostatni remont wykonano 10 kwietnia 2015 r. Sale 
operacyjne wyposażone były w wentylację nawiewno-wywiewną i klimatyzację 
zapewniającą parametry jakości powietrza, zgodnie z wymogami 
§ 38 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą16. 

(akta kontroli str. 126, 101-119) 

1.3. Szpital zrealizował świadczenia AOS – ortopedia i traumatologia narządu ruchu 
w latach 2018-2019 w ramach ryczałtu umowy o udzielanie świadczeń w PSZ. 
Od 1.03.2020 r. świadczenia zdrowotne AOS – ortopedia i traumatologia narządu 
ruchu zostały odrębnie zakontraktowane (480 237 punktów rozliczeniowych). Zakres 
wykonania ww. świadczeń (wg punktów rozliczeniowych) był w 2018 r. 12 razy 
większy niż w roku poprzednim oraz mniejszy w 2019 r. o 2,9% i większy 
o 21,4% w 2020 r. 
Zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego były realizowane 
w 2018 r. na poziomie 99,7% zakresu umowy (tj. ilości zakontraktowanych punktów 
rozliczeniowych), w 2019 r. – 99,8%, a w 2020 r. – 95,6%. Zakres 
zakontraktowanych świadczeń (wg punktów rozliczeniowych) był w 2018 r. większy 
niż w roku poprzednim o 2,4%, w 2019 r. o 32,2%, a w 2020 r. był niższy 
o 1,8%. Zakres wykonanych ww. świadczeń był w 2018 r. o 2,3% wyższy niż w roku 
poprzednim i o 32,6% w 2019 r., a w 2020 r. niższy o 6%. 
Wartość odrębnie zakontraktowanych w 2020 r. świadczeń zdrowotnych AOS – 
ortopedia i traumatologia narządu ruchu wynosiła 480,2 tys. zł. Świadczenia te 
wykonano w 2018 r. na kwotę 603,5 tys. zł, w 2019 r. – 620,5 tys. zł i w 2020 r. – 
474 tys. zł (98,7%). Poziom wykonania ww. świadczeń zwiększył się 12-krotnie17 
w 2018 r. w odniesieniu do roku poprzedniego i o 2,8% w 2019 r., a zmniejszył 
w 2020 r. o 23,6%. 
Zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego realizowano na 
podstawie umowy zawartej z ZOW NFZ na kwotę 5 647,8 tys. zł w 2018 r., 
7 464,5 tys. zł w 2019 r. i 7 330 tys. zł w 2020 r. Poziom finansowania 
ww. świadczeń zwiększył się w 2018 r. o 2,4% w odniesieniu do roku poprzedniego 
oraz zwiększył w 2019 r. o 32,2% i zmniejszył w 2020 r. o 1,8%. W 2018 r. 
świadczenia wykonano na kwotę 5 630,8 tys. zł, (co odpowiadało 99,7% wartości 
umowy), w 2019 r. – 7 452,9 tys. zł (99,5%) i do 31.12.2020 r. – 7 006 tys. zł 
(95,6%). Poziom wykonania ww. świadczeń kształtował się podobnie do poziomu 
finansowania (w odniesieniu do roku poprzedniego) – w 2018 r. wykonanie było 
wyższe o 2,1% i w 2019 r. o 32,4%, a w 2020 r. zmniejszyło się o 6%. 

(akta kontroli str. 134) 

W sprawie przyczyn niezrealizowania w pełnym zakresie w latach 2018-2020 umów 
na wykonanie endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego (ortopedia 
i traumatologia narządu ruchu - hospitalizacja - świadczenia endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego lub kolanowego – świadczenia finansowane odrębnie w PSZ) –
Dyrektor wyjaśniła m.in., że: przyczyn takiego stanu rzeczy należy upatrywać 
w częstych rezygnacjach pacjentów z planowych zabiegów, z różnorodnych 
powodów, zazwyczaj zdrowotnych. W niektórych przypadkach rezygnacja wynikała 
z dyskwalifikacji przez lekarzy innych specjalności, zwłaszcza kardiologów. 
Niejednokrotnie dyskwalifikacja z zabiegu wynikała z braku możliwości 

                                                      
16 Dz. U. poz. 595 ze zm. Rozporządzenie weszło w życie 1 kwietnia 2019 r. Poprzednio był to § 37 rozporządzenia 
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739). 
17 W październiku 2017 r. nastąpiła zmiana sposobu finansowania świadczeń AOS poprzez wprowadzenie ryczałtu 
PSZ. Jednocześnie nastąpiła denominacja wartości punktu z 8,57 zł na 0,95 zł. 
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zabezpieczenia krwi poprzez jej niedobory w RCKiK18. Bywały także przypadki 
bardzo rzadkich grup krwi, a także odmowa zgody na zabieg z przyczyn religijnych. 
Zdarzały się także przypadki wyjazdów do pracy za granicę. 

(akta kontroli str. 577-580) 

Umowy z ZOW NFZ na realizację świadczeń AOS – ortopedia i traumatologia 
narządu ruchu oraz leczenie szpitalne (zabiegi endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego i kolanowego) zostały zawarte w 2017 r. w ramach PSZ na okres od 
1.10.2017 r. do 30.06.2021 r., następnie aneksowane 18.12.2017 r. i 22.06.2018 r., 
19.12.2018 r. oraz 31.12.2019 r. W okresie objętym kontrolą Szpital nie występował 
do ZOW NFZ o przyznanie dodatkowych środków na świadczenia AOS – ortopedia 
i traumatologia narządu ruchu, endoprotezoplastyki stawu biodrowego i stawu 
kolanowego. 
Szpital nie otrzymał środków finansowych z innych źródeł niż ZOW NFZ na 
realizację ww. świadczeń zdrowotnych. 

(akta kontroli str. 134, 139-208, 225-234) 

Szpital opracował i wdrożył wewnętrzną procedurę19 dotyczącą postępowania 
z pacjentem z podejrzeniem lub rozpoznaniem choroby zakaźnej uznanej za 
szczególnie niebezpieczną i wysoce zakaźną, w tym m.in. zespoły ostrej 
niewydolności oddechowej wywoływanej przez koronawirusy (SARS, MERS, 2019-
NCoV). 

(akta kontroli str. 485-495) 

1.4. W latach 2018-2020 pacjenci nie zgłaszali do Dyrektora Szpitala skarg 
związanych z prowadzeniem listy oczekujących i czasem oczekiwania na 
świadczenia AOS – ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz zabiegi 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego. 

(akta kontroli str. 209-220) 

Na świadczenia AOS – ortopedia i traumatologia narządu ruchu oczekiwało według 
stanu na koniec roku: 209 osób w 2018 r. w przypadkach stabilnych (tj. 8,3% więcej 
niż w roku poprzednim), 206 w 2019 r. (tj. 1,4% mniej) i 60 w 2020 r. (o 70,9% 
mniej). Osoby w przypadkach pilnych nie oczekiwały na realizację świadczeń (czas 
oczekiwania 0).  
Na endoprotezoplastykę stawu biodrowego oczekiwało według stanu na koniec 
roku: 461 osób w 2018 r. (tj. o 8,5% mniej niż w roku poprzednim), 417 w 2019 r. 
(9,5% mniej) i 274 w 2020 r. (34,3% mniej). Najwięcej osób oczekiwało 
w przypadkach stabilnych – odpowiednio: 434 (10,9% mniej niż w roku poprzednim), 
388 (10,6% mniej) i 251 (35,3% mniej). W przypadkach pilnych oczekiwało 
odpowiednio: 27 (o 58,8% więcej), 29 (7,4% więcej) i 23 (o 20,7% mniej). 
Na endoprotezoplastyki stawu kolanowego oczekiwało według stanu na koniec roku: 
405 osób w 2018 r.(tj. o 1,5% mniej niż w roku poprzednim), 367 w 2019 r. 
(9,4% mniej) i 226 w 2020 r. (o 38,4% mniej). Najwięcej osób oczekiwało 
w przypadkach stabilnych – odpowiednio: 384 (4,2% mniej niż w roku poprzednim), 
333 (o 13,3% mniej) i 210 (36,9% mniej). W przypadkach pilnych oczekiwało 
odpowiednio: 21 (dwa razy więcej), 34 (o 61,9% więcej) i 16 (52,9% mniej). 

(akta kontroli str. 127) 

Z listy oczekujących w wyniku niezgłoszenia się na ustalony termin zabiegu 
endoprotezoplastyki stawu: 
― biodrowego skreślono 57 osób w 2018 r. (o 13,6% mniej niż w roku 

poprzednim), 25 w 2019 r. (56,1% mniej) i 22 w 2020 r. (o 12% mniej); 

                                                      
18 Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. 
19 Procedura P/DEP/56 z 3 lutego 2020 r. 
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― kolanowego – 44 osoby w 2018 r. (o 18,9% więcej), 24 w 2019 r. (o 45,5% 
mniej) i 24 w 2020 r. (bez zmian). 

Z listy oczekujących w wyniku rezygnacji z wykonania endoprotezoplastyki stawu: 
― biodrowego skreślono 26 osób w 2018 r. (o 8,3% więcej niż w roku 

poprzednim), 35 w 2019 r. (o 34,6% więcej) i 51 w 2020 r. (o 45,7% więcej); 
― kolanowego – 39 osób w 2018 r (o 50% więcej), 53 w 2019 r. (o 35,9% więcej) 

i 59 w 2020 r. (o 11,3% więcej). 
(akta kontroli str. 128) 

W sprawie najczęstszych przyczyn rezygnacji z zabiegów Dyrektor wyjaśniła, że: 
wynikały z powodu zrealizowania zabiegu w innych ośrodkach, także prywatnych. 
W licznych przypadkach następowała rezygnacja z zabiegu z powodu złego stanu 
zdrowia, a także zaakceptowania własnego stanu zdrowia, szczególnie przez 
starszych pacjentów. 

 (akta kontroli str. 577-580) 

Czas oczekiwania (średnia, mediana i kwartyl trzeci w dniach) na świadczenia AOS 
– ortopedia i traumatologia narządu ruchu wynosił odpowiednio: 

 w 2018 r. – 59, 59, 59 (przypadki pilne) oraz 70, 72, 77 (przypadki stabilne); 

 w 2019 r. – 0, 0, 0 (przypadki pilne) oraz 85, 89, 102 (przypadki stabilne); 

 w 2020 r. – 0, 0, 0 (przypadki pilne) oraz 62, 44, 104 (przypadki stabilne). 
Średni czas oczekiwania na ww. świadczenia (w odniesieniu do roku poprzedniego) 
w przypadkach pilnych skrócił się o 14,5% w 2018 r., a w kolejnych latach wynosił 
0. W przypadkach stabilnych wydłużył o 2,9% w 2018 r. i 21,4% w 2019 r., 
a następnie skrócił się o 27,1% w 2020 r. Mediana czasu oczekiwania na 
świadczenia (w odniesieniu do roku poprzedniego) w przypadkach pilnych 
zmniejszyła się o 14,5% w 2018 r., a w kolejnych latach wynosiła 0. W przypadkach 
stabilnych zwiększyła się o 4,3% w 2018 r., o 23,6% w 2019 r. i zmniejszyła o 50,6% 
w 2020 r. 

Czas oczekiwania (średnia, mediana i kwartyl trzeci w dniach) na świadczenia 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego wynosił odpowiednio: 

 w 2018 r. – 76, 31, 70 (przypadki pilne) oraz 497, 384, 658 (przypadki stabilne); 

 w 2019 r. – 72, 35, 87 (przypadki pilne) oraz 577, 507, 823 (przypadki stabilne); 

 w 2020 r. – 66, 22, 81 (przypadki pilne) oraz 609, 467, 974 (przypadki stabilne). 
Średni czas oczekiwania na ww. świadczenia (w odniesieniu do roku poprzedniego) 
w przypadkach pilnych wydłużył się o 23% w 2018 r., a następnie skrócił 
o 5,3% w 2019 r. oraz 8,3% w 2020 r. W przypadkach stabilnych skrócił się 
o 1,2% w 2018 r., a następnie wydłużył o 16% w 2019 r. i 5,5% w 2020 r. Mediana 
czasu oczekiwania na świadczenia (w odniesieniu do roku poprzedniego) 
w przypadkach pilnych zwiększyła się o 287% w 2018 r., 12,9% w 2019 r. 
i zmniejszyła o 38% w 2020 r. W przypadkach stabilnych zwiększyła się 
o 10% w 2018 r., o 32% w 2019 r. i zmniejszyła o 7,9% w 2020 r. 

Czas oczekiwania (średnia, mediana i kwartyl trzeci w dniach) na świadczenia 
endoprotezoplastyki stawu kolanowego wynosił odpowiednio: 

 w 2018 r. – 50, 30, 70 (przypadki pilne) oraz 511, 503, 649 (przypadki stabilne); 

 w 2019 r. – 84, 43, 102 (przypadki pilne) oraz 578, 660, 728 (przypadki 
stabilne); 

 w 2020 r. – 84, 61, 111 (przypadki pilne) oraz 473, 449, 774 (przypadki 
stabilne). 

Średni czas oczekiwania na ww. świadczenia (w odniesieniu do roku poprzedniego) 
w przypadkach pilnych skrócił się o 68,4% w 2018 r., wydłużył o 68% w 2019 r. 
i pozostał na tym samym poziomie w 2020 r. W przypadkach stabilnych wydłużył się 
o 22,2% w 2018 r., o 13,1% w 2019 r., a następnie skrócił – o 18,2% w 2020 r. 
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Mediana czasu oczekiwania na świadczenia (w odniesieniu do roku poprzedniego) 
w przypadkach pilnych zmniejszyła się o 62,5% w 2018 r., zwiększyła 
o 43,3% w 2019 r. i 41,9% w 2020 r. W przypadkach stabilnych zwiększyła się 
o 4,4% w 2018 r., o 31,2% w 2019 r. i zmniejszyła o 32% w 2020 r. 

(akta kontroli str. 129) 

Dyrektor nie wyjaśniła przyczyn zwiększenia średniego czasu oczekiwania na 
świadczenia AOS oraz endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz stawu 
kolanowego w ww. przypadkach. 

(akta kontroli str. 577-581 

W latach 2018–2020 Szpital otrzymywał z ZOW NFZ pisma w sprawie zgonów 
pacjentów rejestrowanych do planowych świadczeń medycznych. Dyrektor wyjaśniła 
m.in., że informacje o zgonach docierały incydentalnie, kilka razy w roku, często ze 
znacznym opóźnieniem. Przekaz dotyczył danych podawanych zbiorczo, dla całego 
Szpitala. Szpital nie otrzymywał żadnej informacji o rezygnacji ze świadczenia 
z innych powodów. W przypadku braku kontaktu z pacjentem przed planowanym 
przyjęciem dokonywano korekt zapraszając kolejnych pacjentów z list oczekujących, 
bądź plan operacyjny wypełniany była przez pacjentów przyjmowanych do Oddziału 
w trybie nagłym, np. po wypadkach. W sytuacji spowodowanej inną przyczyną niż 
zgon pacjenta, stosownie do przyczyny rezygnacji ustalany był nowy termin 
ew. planowego przyjęcia, bądź przekazywano sugestię o ponownej konsultacji 
specjalistycznej z możliwością kwalifikacji do konkretnego rodzaju świadczenia 
medycznego. 

(akta kontroli str. 466-475)  

W latach 2018-2020 oceny list oczekujących dokonywał, co miesiąc, powołany 
w tym celu Zespół ds. oceny przyjęć pacjentów. Zespół dokonywał, co miesiąc, 
oceny list oczekujących na udzielenie świadczeń zdrowotnych (m.in. Oddział 
Rehabilitacji, Oddział Dzienny Rehabilitacji, Poradnia Ortopedyczna, Oddział 
Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej), pod względem wymaganych kryteriów. 
W protokołach z posiedzeń Zespołu przeprowadzano analizy czasu oczekiwania na 
świadczenia zdrowotne i bieżące problemy związane z rejestracją pacjentów. 
W analizowanych protokołach Zespół nie stwierdził nieprawidłowości dotyczących 
przyjęć pacjentów zapisanych na listę oczekujących. 

(akta kontroli str. 380-448) 

W sprawie sposobu wykorzystania wyników analiz czasu oczekiwania na realizację 
świadczeń Dyrektor wyjaśniła m.in.: wyniki sporządzanych co miesiąc analiz były 
wykorzystywane do podejmowania działań mających na celu skrócenie czasu 
oczekiwania na realizację świadczeń. 

(akta kontroli str. 449-452) 
W sprawie wpływu epidemii COVID-19 na czas oczekiwania na świadczenia AOS –
ortopedia i traumatologia narządu ruchu, endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
i stawu kolanowego Dyrektor wyjaśniła m.in., że: wpłynęła przede wszystkim na 
prace nad przeplanowaniem długich list oczekujących. W początkowej fazie 
pandemii możliwe było wykonywanie jedynie zabiegów pilnych, szczególnie 
u pacjentów po wypadkach i urazach. Planowe zabiegi praktycznie zostały 
zawieszone. Wykonywanie takich operacji jak endoprotezoplastyka stawów, zgodnie 
z zaleceniem ministra zdrowia i prezesa NFZ, nie mogło się odbywać, także 
z powodu braku krwi w RCKiK w Szczecinie; gwarantowano zabezpieczenie krwi 
jedynie do ratowania życia. Odrębnym problemem były zakażenia wśród personelu, 
co spowodowało znaczą absencję i braki kadrowe. W początkowej fazie pandemii 
problemem stało się także niedostateczne uzupełnianie zużytych implantów, co 
znacznie utrudniło planowanie zabiegów, także tych urazowych.  Część pacjentów 
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umówionych na planowe zabiegi ortopedyczne odruchowo odwoływała ustalone 
terminy, wielu pacjentów trafiło na kwarantannę, a nawet do oddziałów szpitalnych 
z powodu zakażenia COVID-19. Chorzy w wielu wypadkach nie mieli aktualnych 
badań, opinii i zaleceń innych specjalistów, byli także po dłuższej przerwie 
w przyjmowaniu leków, co dodatkowo komplikuje przygotowanie chorego do każdej 
operacji. W przypadku chorych po endoprotezoplastykach dużych stawów 
drastycznie ograniczono dostęp do wielu oddziałów i poradni rehabilitacyjnych. 
Każde nowe ognisko zakażenia w takich jednostkach rzutuje na zamknięcie 
możliwości kontynuacji postępowania usprawniającego, co z kolei powoduje 
znaczne pogorszenie wczesnych i odległych wyników takich operacji. 

(akta kontroli str. 239-241) 

W sprawie działań podejmowanych w związku z epidemią COVID-19 w celu 
ograniczenia czasu oczekiwania na świadczenia AOS – ortopedia i traumatologia 
narządu ruchu oraz endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego Dyrektor 
wyjaśniła m.in., że zaangażowano pracowników medycznych szpitala do 
weryfikowania list osób oczekujących na zabiegi planowe; wykonano telefony do 
pacjentów wg wcześniejszych rejestrów. W trakcie takich rozmów pozyskiwano 
informacje od pacjentów, zwłaszcza w zakresie aktualnego stanu zdrowia 
i ew. kontaktów z osobami zakażonymi COVID-19. Pacjenci planowani do przyjęcia 
do oddziałów zabiegowych mają wykonywane testy na COVID-19 w dniu 
poprzedzającym hospitalizację. Po przyjęciu planowym chorych zazwyczaj 
lokowano w salach, gdzie była możliwość zachowania dystansu. W przypadku 
przyjęć nagłych, u chorych wymagających bezwzględnej hospitalizacji, poza 
wykonaniem tzw. szybkich testów, pobierano wymazy do testów PCR 
i przestrzegano zasady izolacji takich pacjentów do czasu uzyskania wyniku testu. 
W trakcie pobytu pacjentów w oddziale, w sytuacjach pojawienia się 
prawdopodobnych objawów typowych dla COVID-19 reagowano natychmiast 
wykonując kolejne testy na obecność wirusa SARS-CoV-2. W razie potwierdzenia 
dodatniego wyniku testu chorych umieszczano w oddziale przeznaczonym dla 
leczenia chorych na COVID-19. 

(akta kontroli str. 239-241) 

Szpital rzetelnie prowadził objęte badaniem listy oczekujących na świadczenia AOS 
– ortopedia i traumatologia narządu ruchu oraz endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego i kolanowego (tj. w dniach 10 lutego i 25 marca 2021 r.). Czas 
oczekiwania wykazany na stronach internetowych NFZ20: 35 i 55 dni na świadczenia 
AOS – ortopedia i traumatologia narządu ruchu, 478 i 435 dni na 
endoprotezoplastykę stawu biodrowego oraz 309 i 330 dni na endoprotezoplastykę 
stawu kolanowego był zgodny z terminami najwcześniejszych wizyt wykazanych 
w aplikacji AP-KOLCE (tj. w kolejce oczekujących).  

(akta kontroli str. 523-527, 531-536) 

W objętych analizą 6 listach oczekujących na świadczenia AOS do Poradni, 
tj. z czerwca i grudnia (początek miesiąca21) 2018 r., kwietnia i października (środek 
miesiąca22) 2019 r., stycznia i września (koniec miesiąca23) 2020 r. zaplanowano 
przyjęcie łącznie 188 pacjentów. Szpital udzielił świadczeń zdrowotnych 
166 pacjentom (88,3%). W pozostałych 22 przypadkach 19 pacjentów nie zgłosiło 
się do poradni (19), a w 3 przypadkach powiadomiono o rezygnacji ze świadczenia. 

(akta kontroli str. 496-498) 

                                                      
20 Pod adresem: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/#. 
21 1 czerwca 2018 r. i 3 grudnia 2018 r. 
22 15 kwietnia 2019 r. i 15 października 2019 r. 
23 31 stycznia 2020 r. i 30 września 2020 r. 

https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/
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W objętych badaniem 12 harmonogramach zabiegów endoprotezoplastyk stawu 
biodrowego i kolanowego24 oddział wykonał planowo 223 z 366 zabiegów 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego (tj. 61%), z tego: 

 143 (z 201) endoprotezoplastyk stawu biodrowego (71%), w pozostałych 
przypadkach pacjent: nie zgłosił się w ustalonym terminie (13), powiadomił 
o rezygnacji z zabiegu (24), został skierowany do dalszej diagnostyki (4), nie 
kwalifikował się do leczenia w Szpitalu (3), nie kwalifikował się do operacji ze 
względów medycznych (4), wykonał świadczenie komercyjnie (1). Ponadto 
w trzech przypadkach brak było kontaktu z pacjentem oraz w jednym 
przypadku odnotowano błędny identyfikator; 

 81 (ze 165) endoprotezoplastyk stawu kolanowego (49%), w pozostałych 
przypadkach pacjent: powiadomił o rezygnacji z zabiegu (28) oraz w dwóch 
przypadkach rezygnacja została potwierdzona przez osobę trzecią, nie zgłosił 
się w ustalonym terminie (15), skierowany został do dalszej diagnostyki (11), 
nie kwalifikował się do leczenia w Szpitalu (9), nie kwalifikował się do zabiegu 
lub leczenia ze względów medycznych (7), został wpisany na inną listę 
oczekujących (4), wykonał świadczenie komercyjnie (2) oraz u innego 
świadczeniodawcy (1), został omyłkowo wpisany na listę (2). Ponadto w dwóch 
przypadkach brak było kontaktu z pacjentem oraz odnotowano jeden zgon 
osoby wpisanej na listę oczekujących. 

Zabiegi wykonano w terminie od jednego do 7 dni (w jednym przypadku w terminie 
13 dni) od planowanego terminu zabiegu wyznaczonego w systemie AP-KOLCE 
(tj. w kolejce oczekujących). 

(akta kontroli str. 499-522) 

W objętych badaniem 325 planach operacyjnych26, oddział zaplanował od 8 do 
9 zabiegów (w tym od jednego do 4 endoprotezoplastyk). Oddział wykonał wszystkie 
4 zaplanowane zabiegi endoprotezoplastyk, zgodnie z harmonogramem określonym 
w systemie AP-KOLCE. 

(akta kontroli str. 471-473, 567-576) 

W sprawie przechowywania planów operacyjnych Dyrektor wyjaśniła m.in., że plany 
operacyjne pierwotnie były sporządzane odręcznie przez lekarza dyżurnego, 
a następnie drukowane w plikach Word generowanych w dzień poprzedzający 
zabiegi. Wydrukowane i udostępnione przez Ordynatora Oddziału Chirurgii Urazowo 
– Ortopedycznej pliki z planami operacyjnymi zostały odszukane w danych 
zachowanych na różnych komputerach, które były wielokrotnie aktualizowane, 
a niekiedy miały zmieniane dyski. Ustalenie szczegółowej ilości i rodzaju operacji we 
wskazanych dniach jest możliwe na podstawie ksiąg i opisów przeprowadzonych 
zabiegów operacyjnych przechowywanych na bloku operacyjnym. 

(akta kontroli str. 466-475) 

Założony w przedmiotowej kontroli NIK, modelowy czas oczekiwania na 
kompleksowe świadczenia zdrowotne w ramach endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego i kolanowego27 został zachowany w 6 (20%) z 30 badanych przypadków 

                                                      
24 Z tego: 6 harmonogramów endoprotezoplastyk stawu biodrowego oraz 6 – stawu kolanowego z: czerwca 
i grudnia 2018 r., kwietnia i października 2019 r., stycznia i września 2020 r., prowadzonych w systemie AP-KOLCE. 
25 Do kontroli nie przedstawiono żądanych planów operacyjnych z 5.06.2018 r., 4.12.2018 r. oraz 17.04.2019 r. 
26 Tj. z 15.10.2019 r., 29.01.2020 r. i 30.09.2020 r. 
27 Określony w raporcie Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji - Wydział Taryfikacji z 29.04.2016 r. 
wykonanego na zlecenie Ministra Zdrowia z 16.12.2015 r. (Nr: AOTMiT-WT-553-14/2015 „Endoprotezoplastyka 
stawu biodrowego – opieka kompleksowa”, str. 239-243). Według raportu model został opracowany w oparciu 
o dane pochodzące z analizy przekazanej przez Centralę NFZ, dowodów naukowych, opinii eksperckich oraz 
informacji o stanie finansowania w innych krajach. Model został dostosowany do potrzeb kontroli poprzez skrócenie 
i uproszczenie niektórych zapisów, z tego: do 3 miesięcy na pierwszą wizytę kwalifikacyjną od czasu 
zarejestrowania skierowania na endoprotezoplastykę, 6-8 tygodni przed zabiegiem na drugą wizytę kwalifikacyjną, 
od 3 do 6 miesięcy na świadczenie endoprotezoplastyki od czasu zarejestrowania skierowania na 
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dotyczących pacjentów, którym wykonano pierwotną całkowitą endoprotezoplastykę 
stawu biodrowego28, z tego: 
― czas oczekiwania na pierwszą wizytę kwalifikacyjną do zabiegu 

endoprotezoplastyki stawu biodrowego we wszystkich przypadkach wynosił do 
3 miesięcy; 

― druga wizyta kwalifikacyjna odbywała się od 0 do 508 dni przed przyjęciem na 
Oddział. W 15 przypadkach (50%) termin ten wyniósł poniżej 2 miesięcy, 
w 9 przypadkach (30%) ponad 2 miesiące. W pozostałych 6 przypadkach 
(20%) w dokumentacji medycznej nie było adnotacji dotyczącej drugiej wizyty 
kwalifikacyjnej; 

― w 28 przypadkach (93,3%) czas oczekiwania na wykonanie zabiegu 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego wynosił od 2 do 55 miesięcy od daty 
zarejestrowania skierowania. W 2 pozostałych przypadkach (6,7%) pacjenci 
zostali przyjęci na Oddział po upływie 2 i 3 dni od daty rejestracji skierowania 
na endoprotezoplastykę; 

― czas hospitalizacji po zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego wynosił 
do 5 dni w 11 przypadkach (36,7%), w 18 przypadkach (60%) od 6 do 8 dni, 
a w jednym przypadku 35 dni29. 

(akta kontroli str. 130-132) 

Założony w przedmiotowej kontroli NIK, modelowy czas oczekiwania na 
kompleksowe świadczenia zdrowotne w ramach endoprotezoplastyki stawu 
kolanowego, nie został zachowany w żadnym z 15 badanych przypadków 
dotyczących pacjentów, którym wykonano pierwotną całkowitą endoprotezoplastykę 
stawu kolanowego30, z tego: 
― czas oczekiwania na pierwszą wizytę kwalifikacyjną do zabiegu 

endoprotezoplastyki stawu kolanowego wynosił do 3 miesięcy 
w 14 przypadkach (93,3%), a w pozostałym jednym przypadku w okresie od 
daty wystawienia skierowania do szpitala do daty przyjęcia na Oddział nie 
udokumentowano żadnych wizyt kwalifikacyjnych31; 

― druga wizyta kwalifikacyjna odbywała się od 11 do 759 dni przed przyjęciem na 
Oddział. W 2 przypadkach (13,3%) termin ten wyniósł poniżej 2 miesięcy, 
w 5 przypadkach (33,3%) ponad 2 miesiące. W pozostałych 8 przypadkach 
(53,4%) w dokumentacji medycznej nie było adnotacji dotyczącej drugiej wizyty 
kwalifikacyjnej; 

― czas oczekiwania na wykonanie zabiegu endoprotezoplastyki stawu 
kolanowego wynosił od 3 do 6 miesięcy od daty zarejestrowania skierowania 
w jednym przypadku (7%), a w pozostałych 14 przypadkach (93%) wynosił od 
7 do 32 miesięcy; 

― czas hospitalizacji wynosił do 5 dni w 4 przypadkach (26,7%), a w pozostałych 
11 przypadkach (73,3%) – od 6 do 13 dni. 

(akta kontroli str. 133) 

1.5. Stosowana w Szpitalu praktyka kwalifikacji do planowych zabiegów 
ortopedycznych opierała się na badaniu specjalistycznym pacjenta kierowanego do 
Szpitala w trakcie konsultacji prowadzonych pod nadzorem ordynatora Oddziału, 

                                                                                                                                       
endoprotezoplastykę. Czas hospitalizacji powinien wynosić średnio 5 dni. W kontroli założono, że jeden miesiąc to 
30 dni. 
28 Na losowo wybranej próbie pacjentów (przypadki stabilne) po 10 osób z każdego roku objętego kontrolą, 
u których wykonano pierwotną całkowitą endoprotezoplastykę stawu biodrowego. 
29 Ze względów medycznych, pacjent miał wykonany zabieg endoprotezoplastyki po 21 dniach od przyjęcia do 
Szpitala. Czas hospitalizacji po wykonanym zabiegu wyniósł 14 dni. 
30 Na losowo wybranej próbie pacjentów (przypadki stabilne) po 5 osób z każdego roku objętego kontrolą, u których 
wykonano pierwotną całkowitą endoprotezoplastykę stawu kolanowego. 
31 Brak udokumentowanych wizyt w Poradni Chirurgii Urazowo - Ortopedycznej oraz brak udokumentowanych 
konsultacji na Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. 
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w tym wywiadu lekarskiego, ocenie stanu przedmiotowego, analizie udostępnionych 
badań obrazowych i laboratoryjnych. Po zebraniu tych danych następowało 
ustalenie rozpoznania, przedstawienie choremu propozycji leczenia i ustalenie 
terminu przyjęcia do szpitala celem przeprowadzenia proponowanego zabiegu 
operacyjnego. W trakcie ww. konsultacji i kwalifikacji pacjent otrzymywał pisemne 
zalecenia dla lekarza kierującego o konieczności uzupełnienia dokumentacji, 
przeprowadzenia testów alergicznych na metale, uzyskania aktualnej oceny stanu 
uzębienia oraz uzupełnienia określonych badań, w tym obrazowych. 

(akta kontroli str. 242-246) 

Dyrektor wyjaśniła m.in., że: w przypadku występowania innych schorzeń 
wymagających dodatkowych opinii lekarzy specjalistów najczęściej zachodzi 
potrzeba pozyskania takich informacji od kardiologa, endokrynologa, onkologa, 
chirurga naczyniowego. Szpital nie jest w stanie jednoznacznie wskazać czasu 
oczekiwania do lekarzy specjalistów, gdyż pacjenci zgłaszający się do tutejszego 
oddziału ortopedycznego docierają z różnych miejscowości, niekiedy bardzo 
odległych. 

(akta kontroli str. 242-246) 

W dokumentacji medycznej 45 pacjentów32 nie było planu leczenia pacjenta 
ustalonego w formie odrębnego dokumentu. 
Ordynator Oddziału oświadczył, że: w przypadku każdego pacjenta ustalany jest 
indywidualny plan leczenia. Jego elementy są wskazane w całej dokumentacji 
medycznej pacjenta. W dokumentacji medycznej wypełniany jest m. in. plan opieki 
lekarskiej, który określa sposób postępowania z pacjentem pod względem lekarskim 
z uwzględnieniem diagnostyki, rodzaju leczenia, wskazań do rehabilitacji, 
stosowanej diety oraz wymaganych konsultacji z lekarzami innych specjalności. 

(akta kontroli str. 563-566) 

W dokumentacji medycznej 45 pacjentów nie było planu przygotowania pacjenta do 
zabiegu ustalonego w formie odrębnego dokumentu. 
Ordynator Oddziału oświadczył, że: w trakcie konsultacji i kwalifikacji do leczenia 
operacyjnego pacjent otrzymuje informację o rodzaju planowanego zabiegu 
operacyjnego oraz terminie zabiegu. Otrzymuje informacje o trybie przygotowania 
do przyjęcia do szpitala obejmującego przedłożenie aktualnych zaświadczeń od 
lekarza POZ, lekarza dentysty oraz lekarzy innych specjalności o aktualnym stanie 
zdrowia i braku przeciwskazań do zabiegu chirurgicznego. Ponadto wymagane są 
testy uczuleniowe na metale. Wszystkie te informacje obejmuje formularz 
„Wskazówki dla pacjenta zakwalifikowanego do planowego zabiegu operacyjnego 
w Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. Formularz ten wydawany jest 
pacjentowi w wersji papierowej i nie stanowi elementu dokumentacji medycznej 
pacjenta. 

(akta kontroli str. 563-566) 

W sprawie wystawiania skierowań do lekarzy specjalistów, Ordynator wyjaśnił 
m.in., że: obowiązujący system ochrony zdrowia opiera się na funkcjonowaniu 
lekarzy POZ, którzy mają zapewnić pacjentom przeprowadzenie podstawowych 
badań, jak i kierowanie do lekarzy innych specjalności. System taki nie do końca 
działa sprawnie, zwłaszcza w ostatnich latach jest mało wydolny, zwłaszcza przez 
trudny dostęp do AOS. W związku z powyższym, a także na podstawie własnych 
doświadczeń, w trakcie wizyty w Poradni Ortopedycznej Konsultacyjnej, pacjent 
może otrzymać skierowanie do lekarzy innych specjalności w ramach NFZ, omijając 
przy tym poradę lekarza POZ. Często jednak pacjenci korzystają z porad lekarzy 

                                                      
32 Losowo wybrana próba pacjentów (przypadki stabilne) po zabiegu alloplastyki (tj. po 30 stawu biodrowego i po 
15 stawu kolanowego w latach 2018-2020) zgromadzonej w Poradni oraz Oddziale. 
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specjalistów poza systemem NFZ, co jest praktyką wynikającą z braku dostępności 
lekarzy specjalistów w ramach NFZ. Jednakże można zaobserwować pozytywne 
zachowania lekarzy POZ, zwłaszcza tych, którzy w sposób idealny sprawują opiekę 
nad swoimi podopiecznymi w ramach praktyki lekarza rodzinnego. 

(akta kontroli str. 587-590) 

Podczas wizyty kwalifikacyjnej przed planowanym zabiegiem endoprotezoplastyki 
nie zapewniono konsultacji i kwalifikacji przez lekarza anestezjologa. 
Ordynator wyjaśnił, że: aktualnie w szpitalu nie ma poradni anestezjologicznej, 
a zapewnienie udziału anestezjologa w ramach konsultacji kwalifikacyjnej jest 
w obecnych warunkach praktycznie niemożliwe ze względów kadrowych oraz 
finansowych. Zgodnie z przyjętą w Szpitalu procedurą, konsultacja 
anestezjologiczna jest prowadzona po przyjęciu pacjenta na Oddział Chirurgii 
Urazowo – Ortopedycznej. To rozwiązanie uznano za właściwsze ze względów 
medycznych i przygotowania pacjenta do zabiegu. 

(akta kontroli str. 553-562, 587-590) 

1.6. W latach 2018-2019 liczba wykonanych zabiegów endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego wzrosła w porównaniu do roku poprzedniego o 5,9% i 19,8%. 
W przypadku endoprotezoplastyki stawu kolanowego liczba wykonanych zabiegów 
w 2018 r. zmniejszyła się o 5,3% w porównaniu do 2017 r., a w 2019 r. wzrosła 
o 30,7% w porównaniu do 2018 r. W 2020 r. nastąpił spadek wykonanych zabiegów 
o 4,7% w przypadku endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz 
o 12% w przypadku stawu kolanowego. 

 (akta kontroli str. 135) 

W sprawie przyczyn zmniejszenia w 2020 r. ilości wykonanych endoprotezoplastyk 
Dyrektor wyjaśniła m.in.: od 20.03.2020 r. ogłoszono stan epidemii w związku 
z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Z tego też powodu wydano m.in. zalecenie 
powstrzymania się od planowych przyjęć, co musiało skutkować zmianami 
w statystyce hospitalizacji i liczbie wykonanych zabiegów endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego i kolanowego. 

(akta kontroli str. 577-581) 

Wydajność chirurgiczna endoprotezoplastyk stawu biodrowego (tj. udział 
wykonanych zabiegów w stosunku do zarejestrowanych skierowań) wynosiła 
82,92% w 2018 r., 94,4% w 2019 r. i 90,77% w 2020 r., a stawu kolanowego – 
odpowiednio: 46,37%, 57,21% i 71,86%. 

(akta kontroli str. 123) 

Minimalny wiek pacjentek, którym wykonano zabieg endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego wynosił 33 lata w 2018 r., 32 lata w 2019 r. i 42 lata w 2020 r., a stawu 
kolanowego – odpowiednio: 51, 28 i 46. Maksymalny wiek pacjentek, którym 
wykonano zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego wynosił odpowiednio: 
94, 93, i 97, a stawu kolanowego: 88, 84 i 84. Średni wiek pacjentek, którym 
wykonano zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego wynosił odpowiednio: 
70, 68 i 70, a stawu kolanowego: 69, 69 i 69. Mediana wieku pacjentek po 
endoprotezie stawu biodrowego wyniosła odpowiednio: 70, 69 i 71, a stawu 
kolanowego: 70, 69 i 71. 
Minimalny wiek pacjentów, którym wykonano zabieg endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego wynosił 36 lat w 2018 r., 31 lat w 2019 r. i 35 lat w 2020 r., a stawu 
kolanowego – odpowiednio: 47, 42 i 52. Maksymalny wiek pacjentów, którym 
wykonano zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego wynosił odpowiednio: 
90, 91 i 90, a stawu kolanowego: 88, 80 i 84. Średni wiek pacjentów, którym 
wykonano zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego wynosił odpowiednio: 
65, 64 i 64, a stawu kolanowego: 66, 66 i 67. Mediana wieku pacjentów po 
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endoprotezie stawu biodrowego wyniosła odpowiednio: 66, 65 i 65, a stawu 
kolanowego: 65, 65 i 66. 

(akta kontroli str. 136) 

Liczba osobodni pobytu pacjentów, u których wykonano zabiegi endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego zmniejszyła się z 1 995 w 2017 r. do 1 943 w 2018 r. 
(tj. o 2,6% w odniesieniu do roku poprzedniego), w 2019 r. wzrosła do 
2 216 osobodni (o 14%), a następnie zmniejszyła się do 1 889 w 2020 r. (o 14,8%). 

Liczba osobodni pobytu pacjentów, u których wykonano zabiegi endoprotezoplastyki 
stawu kolanowego, zmniejszyła się z 1 012 osobodni w 2017 r. do 865 w 2018 r. 
(tj. o 14,5% w odniesieniu do roku poprzedniego), w 2019 r. zwiększyła się do 
1 159 osobodni (o 34%), a następnie zmniejszyła się do 916 w 2020 r. (o 21%). 
Średnia długość pobytu pacjenta (w dniach), u których wykonano zabiegi 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i stawu kolanowego zmniejszyła się z 8 dni 
w 2017 r. do 7 dni w 2018 r. (tj. o 12,5%), w 2019 r. nie uległa zmianie i wynosiła 
7 dni, a następnie zmniejszyła się do 6 dni w 2020 r. (o 14,3%). 
Wykorzystanie łóżek wydzielonych na potrzeby endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego lub stawu kolanowego zmniejszyło ze 103% w 2017 r. do 96% 2018 r. 
(tj. o 6,8%), w 2019 r. zwiększyło się do 116% (o 20,8% w odniesieniu do 2018 r.), 
a następnie zmniejszyło się do 96% w 2020 r. (o 17,2% w odniesieniu do 2019 r.). 

 (akta kontroli str. 126) 

Zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego wykonywane były 
codziennie z wyjątkiem dni wolnych od pracy. 

(akta kontroli str. 247-249) 

Oddział przyjmował pacjentów terminowo na zabiegi endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego i kolanowego, zgodnie z harmonogramami zabiegów 
endoprotezoplastyk stawu biodrowego i kolanowego33. W objętych badaniem 
trzech planach operacyjnych (harmonogramach operacji)34 zaplanowano od 8 do 
9 zabiegów dziennie (w tym od jednego do 4 endoprotezoplastyk). Oddział wykonał 
wszystkie zaplanowane zabiegi endoprotezoplastyki (435), zgodnie 
z harmonogramem zabiegów określonym w systemie AP-KOLCE (tj. od jednego 
dnia po wyznaczonym terminie w ww. systemie).  

(akta kontroli str. 471-473, 567-572) 

W objętej badaniem dokumentacji medycznej 45 pacjentów nie odnotowano 
czynności przypominania pacjentom o zbliżającym się terminie wykonania zabiegu. 

(akta kontroli str. 553-562) 

Ordynator Oddziału oświadczył, że: w każdym przypadku pacjenci informowani są 
telefonicznie o zbliżającym się terminie zabiegu (najczęściej od tygodnia do dwóch 
przed wyznaczonym terminem). Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 
(sekretarka) przypomina pacjentom o terminie zabiegu. Wykonane telefony nie są 
odnotowywane w dokumentacji medycznej. 

(akta kontroli str. 565) 

Dyrektor wyjaśniła, m.in., że: Szpital jest w stanie wykonywać więcej zabiegów 
endoprotezoplastyk, stawów biodrowych i kolan. Trudno jest obecnie jednoznacznie 
określić docelową liczbę takich zabiegów. Przed ogłoszeniem pandemii COVID-19 
były możliwości wykonywania nawet 40, 50, a nawet 60 implantacji w miesiącu, co 

                                                      
33 Z tego: 6 harmonogramów endoprotezoplastyk stawu biodrowego oraz 6 – stawu kolanowego z: czerwca 
i grudnia 2018 r., kwietnia i października 2019 r., stycznia i września 2020 r., prowadzonych w systemie AP-KOLCE. 
34 Tj. z 15.10.2019 r. 29.01.2020 r. oraz 30.09.2020 r. 
35 Jeden zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego 15.10.2019 r., jeden 29.01.2020 r. oraz 2 zabiegi 
30.09.2020 r. 
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było uzależnione od kalendarza (ilości dni wolnych od pracy), zabezpieczenia 
Szpitala w krew rezerwowaną do operacji. Nasilenie zachorowań, w tym także 
wśród personelu medycznego spowodowało znaczny spadek liczby takich zabiegów 
z przyczyn niezależnych od Szpitala. 

(akta kontroli str. 242-245) 

W sprawie działań podjętych w celu wykonania zaplanowanej liczby zabiegów 
w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19, Dyrektor wyjaśniła m.in.: Wykonanie 
endoprotezoplastyk biodra i kolana w ilościach jak sprzed pandemii COVID-19 nie 
było w pełni możliwe, choć codzienne wysiłki polegające na weryfikacji list 
oczekujących, sprawdzaniu gotowości chorych do takich operacji, zachęcaniu do 
hospitalizacji stały w konfrontacji z mentalnością społeczeństwa, lękiem przez 
zakażeniem, trwaniem szczepień i niestety, licznymi nowymi zachorowaniami 
szczególnie w grupie wiekowej pacjentów oczekujących na wymianę stawu 
kolanowego, czy biodrowego. Pracownicy medyczni Szpitala zdają sobie sprawę 
z potrzeb pacjentów oczekujących na zabieg planowy, ale mają także wiedzę 
o zagrożeniach, jakie niesie za sobą zakażenie COVID-19, zwłaszcza u starszych 
chorych mających liczne schorzenia współistniejące. 

(akta kontroli str. 241) 

1.7. We wszystkich 45 badanych przypadkach, Szpital zapewnił opiekę 
pooperacyjną pacjentom po endoprotezoplastyce stawu biodrowego i kolanowego. 
Każdemu pacjentowi wyznaczano minimum dwie wizyty kontrolne (w Poradni), 
pierwszą w terminie około 2 tygodni po zabiegu w celu zdjęcia szwów oraz drugą 
w terminie 6 tygodni po wykonaniu zabiegu. W żadnym z 45 badanych przypadków 
w dokumentacji medycznej nie było opracowanego planu rehabilitacji pacjenta po 
wykonanym zabiegu w formie odrębnego dokumentu. 

(akta kontroli str. 533-562) 

Ordynator Oddziału oświadczył m.in.: pacjenci po zabiegach są usprawniani do 
momentu samodzielnego poruszania się o kulach podczas pobytu w Oddziale 
Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej. Dalsza rehabilitacja odbywa się najczęściej 
w warunkach ambulatoryjnych. Plany rehabilitacji w warunkach stacjonarnych 
tworzone są w wyjątkowych przypadkach pacjentów ze znaczną dysfunkcją jeszcze 
przed zaplanowanym zabiegiem. 

(akta kontroli str. 566) 

W 636 na 45 badanych przypadków pacjenci otrzymali skierowania na rehabilitację, 
w tym 5 w warunkach stacjonarnych do Oddziału Rehabilitacji (11,1%) oraz 
w  jednym przypadku na rehabilitację w ośrodku / oddziale dziennym. W pozostałych 
39 przypadkach (86,7%) pacjenci nie zostali skierowani na rehabilitację. 
Ordynator Oddziału oświadczył: w sytuacjach pacjentów z istotną dysfunkcją 
narządu ruchu proces rehabilitacji może wymagać skierowania do oddziału 
Rehabilitacji. Decyzję o potrzebie rehabilitacji pooperacyjnej w warunkach 
stacjonarnych podejmuje lekarz kwalifikujący do zabiegu a w wielu przypadkach 
Ordynator Oddziału po ocenie postępów w usprawnianiu w okresie pooperacyjnym.  

(akta kontroli str. 533-566) 

W latach 2018-2020 skierowanie na rehabilitację leczniczą po zabiegach otrzymało: 
― 42 pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego w 2018 r. 

(co odpowiadało 15,7% zabiegów ogółem), 51 w 2019 r. (15,9%) i 72 w 2020 r. 
(23,6%)37. Liczba wystawionych skierowań zmniejszyła się w 2018 r. 

                                                      
36 Tj. 3 pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego oraz 3 po endoprotezoplastyce stawu kolanowego. 
37 Z tego: na rehabilitację w warunkach stacjonarnych odpowiednio: 41, 36 i 57, a na rehabilitację w ośrodku / 
oddziale dziennym: 1, 15 i 15. 
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w odniesieniu do roku poprzedniego o 22,2%, następnie zwiększyła w 2019 r. 
o 21,4%, a w 2020 r. o 41,2%; 

― 47 pacjentów po endoprotezoplastyce stawu kolanowego w 2018 r. (34,3% 
zabiegów ogółem), 76 w 2019 r. (45,8%) i 104 (71,2%) w 2020 r.38. Liczba 
wystawionych skierowań zwiększyła się w 2018 r. w odniesieniu do roku 
poprzedniego o 150%, w 2019 r. o 70% i w 2020 r. o 11,7%. 

(akta kontroli str. 126) 

1.8. W sprawie problemów związanych z udzielaniem świadczeń 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego, Dyrektor wyjaśniła m.in.:  
- rosnąca z każdym rokiem ilość pacjentów hospitalizowanych w Szpitalu będąca 
skutkiem zwiększonego zainteresowania pacjentów nie tylko z Kołobrzegu i powiatu 
kołobrzeskiego, ale także z miast i powiatów ościennych, a nawet ze Słupska 
i Szczecina z powodu ograniczonej dostępności do niektórych rodzajów zabiegów 
ortopedycznych w innych szpitalach; 
- zwiększenie skali i zakresu rodzajów wykonywanych operacji wymusiło takie 
opracowanie logistyki przyjęć, by do każdego dnia operacyjnego można było 
przypisać racjonalną ilość zaplanowanych zabiegów operacyjnych pozostawiając 
bezpieczny margines dla pacjentów do pilnych operacji po świeżych urazach; 
- w wyniku ogłoszenia pandemii COVID-19 i wydania zalecenia wstrzymania 
przeprowadzania zabiegów planowych znacznie zmalała ilość operacji, początkowo 
personel Oddziału wykonywał jedynie zabiegi pilne, urazowe. Nastąpiło wstrzymanie 
odwiedzin w oddziałach szpitalnych. Takie ograniczenie spowodowało także 
znaczne utrudnienie kontaktów z rodzinami i bliskimi pacjentów hospitalizowanych 
we wszystkich oddziałach; 
- w związku z pandemią COVID-19 w niespotykanej skali pojawiły się problemy 
z niedoborami krwi niezbędnej do zabezpieczenia chorych przygotowywanych do 
dużych zabiegów ortopedycznych;  
- ograniczenia w kontaktach z firmami narzędziowymi dostarczającymi implanty 
ortopedyczne. Były to wewnętrzne zaostrzenia w poszczególnych firmach, jak 
i w wielu wypadkach, decyzje poszczególnych szpitali. Pojawiły się także trudności 
z uzupełnieniami zużytych implantów. W pewnym sensie przejściowo załamała się 
logistyka dostaw implantów kierowanych do polskich szpitali z bardzo odległych 
niekiedy krajów. 

(akta kontroli str. 221-224) 

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

Szpital spełniał warunki organizacyjne i lokalowe oraz dysponował zasobami 
kadrowymi zgodnymi z warunkami realizacji świadczeń gwarantowanych AOS –
ortopedia i traumatologia narządu ruchu i leczenia szpitalnego (w zakresie zabiegów 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego) oraz umowami zawartymi 
z ZOW NFZ. Szpital zapewnił dostęp do ww. świadczeń zdrowotnych na poziomie 
określonym w umowach zawartych z ZOW NFZ. Poziom finansowania zabiegów 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego zwiększył się w 2018 r. 
w odniesieniu do roku poprzedniego o 2,4% i w 2019 r. o 28,4%, a w 2020 r. 
o 1,1%, co miało wpływ na zwiększenie ilości zabiegów 2018 i 2019 r. 
o 2% i 23% w odniesieniu do roku poprzedniego. Liczba oczekujących na 
świadczenia endoprotezoplastyki stawu biodrowego zmniejszyła się w odniesieniu 
do roku poprzedniego odpowiednio: o 4,4%, 13,3% i 37% oraz stawu kolanowego 
o 8,9%, 20,8% i 11,2%. W latach 2018-2020 spadła liczba osób oczekujących na 

                                                      
38 Z tego: na rehabilitację w warunkach stacjonarnych odpowiednio: 45, 38 i 82, a na rehabilitację w ośrodku / 
oddziale dziennym: 2, 38 i 22. 
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zabieg endoprotezoplastyki stawu biodrowego w przypadkach stabilnych z 434 do 
251 osób, a mimo to średni czas oczekiwania na zabieg wydłużył się z 497 do 
609 dni. W przypadku endoprotezoplastyki stawu kolanowego nastąpił spadek osób 
oczekujących z 384 do 210 osób przy jednoczesnym spadku średniego czasu 
oczekiwania z 511 do 473 dni. W przypadku AOS przy początkowym wzroście 
o 8% zmniejszyła się liczba osób oczekujących na świadczenia 
o 1,4% i 70,9%. Szpital rzetelnie prowadził objęte badaniem listy osób oczekujących 
na świadczenia oraz dokonywał ich oceny. Szpital podejmował działania związane 
z epidemią wirusa SARS-CoV-2, w celu wykonywania świadczeń AOS – ortopedia 
i traumatologia narządu ruchu oraz zabiegów endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego i kolanowego. Szpital opracował i wdrożył wewnętrzne procedury 
mające na celu przeciwdziałanie skutkom epidemii wirusa SARS-CoV-2, 
podejmował działania mające na celu skrócenie czasu oczekiwania przez pacjentów 
na zabiegi endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego, ale nie mógł 
okresowo realizować przyjęć planowych, a jedynie przyjęcia w stanie nagłym, 
w trybie ostrego dyżuru. Liczba zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
zmniejszyła się z 320 w 2019 r. do 305 w 2020 r. (o 4,7%), a stawu kolanowego 
ze 166 do 146 (o 12%). 

2. Zapewnienie jakości wykonywanych zabiegów. 

2.1. Szpital nie posiadał akredytacji. Ostatni przegląd akredytacyjny 
przeprowadzony został w okresie 23-25 listopada 2011 r. Ocena Szpitala w zakresie 
spełnienia wszystkich standardów wynosiła 70%. Uzyskany poziom nie stanowił 
podstawy do przyznania szpitalowi statusu szpitala akredytowanego. 

(akta kontroli str. 88-100) 

2.2. Oddział spełniał dodatkowe warunki realizacji świadczeń endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego lub kolanowego, określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych LSZ dotyczące: warunków formalnych, 
organizacji udzielania świadczeń, z wyjątkiem opracowania sformalizowanej 
procedury postępowania w przypadku powikłań septycznych oraz nie dokonywał 
analiz zdarzeń niepożądanych (opisano w sekcji stwierdzone nieprawidłowości). 
Zgodnie z warunkami szczegółowymi realizacji świadczeń gwarantowanych 
z zakresu leczenia szpitalnego, określonymi w ww. załączniku nr 4, Szpital wdrożył 
procedurę profilaktyki żylnej choroby zakrzepowo zatorowej, profilaktyki 
antybiotykowej i usprawnienia pooperacyjnego. 

(akta kontroli str. 137) 

2.3. Szpital zapewnił odpowiednią jakość stosowanych protez stawu biodrowego 
i stawu kolanowego. Przy udzielaniu zamówień publicznych na dostawę protez do 
zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego, Szpital stosował 
dwa kryteria oceny ofert: cenę oraz okres gwarancji. Przedmiot zamówienia 
określono poprzez szczegółowe parametry techniczne protez. Szpital nie żądał 
przedłożenia ocen zgodności wyrobu medycznego wydanych przez prezesa Urzędu 
Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych 
ani oceny klinicznej wyrobu medycznego na podstawie ustawy z dnia 20 maja 
2010 r. o wyrobach medycznych39. W celu potwierdzenia, że oferowane dostawy 
odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego, zobowiązano 
wykonawców umów do złożenia oświadczenia, że dostarczane przez niego towary 
będą dopuszczone do użytku szpitalnego i posiadają odpowiednie dokumenty 
potwierdzające ten fakt. Na żądanie zamawiającego, wykonawca zobowiązany był 
przedłożyć ww. dokumenty we wskazanej przez zamawiającego formie. 

                                                      
39  Dz. U. z 2020 r. poz. 186, ze zm. 
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Dyrektor wyjaśniła, że: jakość oferowanych protez Zamawiający sprawdzał 
m.in. poprzez żądanie przedstawienia wykazu dostaw wraz z referencjami. Ponadto 
w istotnych postanowieniach umowy Zamawiający wymagał, aby Wykonawca, 
oświadczył, że dostarczane przez niego towary będą dopuszczone do użytku 
szpitalnego i posiadają odpowiednie dokumenty potwierdzające ten fakt. Wraz 
z przedmiotem zamówienia Wykonawca dostarczył Zamawiającemu niezbędne 
dokumenty dot. potwierdzenia jakości dostarczanych protez: (1) ulotki w języku 
polskim zawierające wszystkie niezbędne dla bezpośredniego użytkownika 
informacje, (2) instrukcje w języku polskim dotyczące magazynowania 
i przechowywania przedmiotu zamówienia. Przy tworzeniu składu konsygnacyjnego 
Wykonawcy dostarczyli Zamawiającemu dokumenty dot. dostarczanych protez, 
takie jak: certyfikat systemu zapewnienia jakości, potwierdzające, że dla 
dostarczanych wyrobów wytwórca wprowadził system kontroli jakości dla 
projektowania, produkcji i ostatecznej inspekcji. Ponadto Wykonawcy wraz 
z protezami dostarczyli Zamawiającemu potwierdzenie wpisu do rejestru wyrobów 
medycznych prowadzonego przez Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, 
Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. 

(akta kontroli str. 309-314) 

W latach 2018-2020 najczęściej do endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
wykorzystywano protezy bezcementowe, stanowiące odpowiednio: 91,4%, 95,3% 
i 97,4% oraz cementowe: 6,4%, 1,2%% i 1,3%. Do endoprotezoplastyki stawu 
kolanowego najczęściej wykorzystywano protezy cementowe: 92,9%, 86,8% i 98% 
oraz protezy bezcementowe: 4,7%, 12,6% i 2%.  

(akta kontroli str. 128) 

2.4. W sprawie monitorowania jakości wykonanych zabiegów endoprotezoplastyki 
stawu biodrowego i kolanowego, Dyrektor wyjaśniła: każdorazowo, po zabiegach 
operacyjnych, podczas codziennych odpraw lekarskich dokonywana jest ocena 
przebiegu operacji z poprzedniego dnia, w trakcie obchodów lekarskich oceniany 
jest stan kliniczny pacjentów uprzednio operowanych, wykonywane są także 
rutynowo badania kontrolne rtg operowanych stawów. Badania te każdorazowo są 
omawiane podczas odpraw lekarskich. W trakcie hospitalizacji, dzień po dniu, 
podczas obchodów lekarskich, ustalane są dalsze zalecenia, zwłaszcza odnośnie 
postępów we wczesnej rehabilitacji, przebiegu gojenia rany pooperacyjnej. Ustalany 
jest planowany termin wypisu chorego do domu, jak również tryb dalszej opieki - 
może to być skierowanie do oddziału rehabilitacji. Terminy planowej kontroli 
w Poradni Ortopedycznej są przekazywane pacjentowi przed opuszczeniem 
Oddziału. Takie wskazówki znajdują się również w karcie informacyjnej, którą 
pacjent otrzymuje w dniu wypisu. Tryb planowych kontroli ortopedycznych po takich 
operacjach dotyczy kolejnych wizyt w Poradni Ortopedycznej, w tym także badań 
RTG w terminie 6 tygodni, 3 miesięcy, 6 miesięcy i po roku. Ma to na celu ustalenie 
ewentualnych niepowodzeń, powikłań związanych z przebytym zabiegiem 
endoprotezoplastyki, jak również kontrolę przestrzegania zaleceń pooperacyjnych 
przekazywanych po zabiegach. 

(akta kontroli str. 247) 

W okresie objętym kontrolą nie wystąpiły w Oddziale zdarzenia niepożądane.  
Dyrektor wyjaśniła, że: w przedmiotowym okresie (2018-2020) w Oddziale Chirurgii 
Urazowo - Ortopedycznej nie odnotowano istotnych incydentów mogących 
wypełniać definicję zdarzenia niepożądanego, a wszelkie uwagi związane 
np.: z trudnościami technicznymi występującymi podczas operacji, bądź 
niedoborami krwi uniemożliwiającymi wykonanie zaplanowanych operacji omawiane 
są podczas codziennych odpraw lekarskich, a także w bezpośrednich rozmowach 
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z zespołem instrumentariuszek, jak również z przedstawicielami firm narzędziowych 
dostarczających implanty ortopedyczne. Analiza powyższych zdarzeń dokonywana 
jest więc na bieżąco podczas codziennych odpraw lekarskich w formie ustnej. 
W latach 2018-2020 nie prowadzono rejestru zdarzeń niepożądanych, a ewentualne 
komplikacje i trudności stwierdzane podczas hospitalizacji pacjentów były oceniane 
przez zespół lekarsko-pielęgniarski na bieżąco poprzez analizę przypadków 
w trakcie pobytu chorego w Oddziale lub niezwłocznie po pozyskaniu informacji 
lekarskiej po wizycie kontrolnej wypisanego pacjenta w Poradni Ortopedycznej. 
W ostatnim okresie nie było żadnych kontaktów dwustronnych z konsultantem 
wojewódzkim w dziedzinie ortopedii i traumatologii. 

(akta kontroli str. 466-475) 

Endoprotezoplastyk rewizyjnych stawu biodrowego wykonano 8 w 2018 r., 
18 w 2019 r. oraz 10 w 2020 r., w tym endoprotezoplastykę pierwotną wykonał inny 
świadczeniodawca: w 3 przypadkach w 2018 r. (5,1% w odniesieniu do ogólnej 
liczby endoprotezoplastyk rewizyjnych), 5 w 2019 r. (8,5%). oraz 6 w 2020 r. 
(10,2%). 
Endoprotezoplastyk rewizyjnych stawu kolanowego wykonano 2 w 2018 r., 
9 w 2019 r. oraz 12 w 2020 r., w tym endoprotezoplastykę pierwotną wykonał inny 
świadczeniodawca: w jednym przypadku w 2020 r. (1,7% w doniesieniu do ogólnej 
liczby endoprotezoplastyk rewizyjnych). Zabiegi rewizyjne wykonane w latach 2018-
2019 dotyczyły endoprotezoplastyk stawu kolanowego wykonanych uprzednio przez 
Szpital. 

(akta kontroli str. 135, 582-586)  

W latach 2018-2020 nie wystąpiły przypadki incydentów medycznych związanych ze 
stosowanymi przez Szpital implantami stawów. 

(akta kontroli str. 247-251) 

W Szpitalu analizowano przyczyny zabiegów rewizyjnych. 
Dyrektor wyjaśnił, że każdy przypadek wymagający powtórnej lub kolejnej 
interwencji operacyjnej jest analizowany podczas wizyt pacjenta w Poradni 
Ortopedycznej, podczas wizyt konsultacyjnych u Ordynatora Oddziału, a ponadto 
zwykle jest przedstawiany jako przedmiot do dyskusji w zespole lekarskim podczas 
oddziałowych odpraw lekarskich. Podczas tych dyskusji każdorazowo ocenia się 
przebieg dotychczasowego postępowania, stan chorego, w tym inne schorzenia, 
przyczynę zgłoszenia się chorego z problemem ortopedycznym. Bezwzględnie musi 
być dokonana analiza dostępnych badań obrazowych i, jeśli to konieczne, badań 
laboratoryjnych. W trakcie tych analiz podejmowana jest także decyzja odnośnie 
możliwości leczenia zgłaszającego się pacjenta w tutejszym szpitalu. Należy 
zaznaczyć przy tym, że niektóre przypadki wskazań do zabiegów rewizyjnych 
wymagają skierowania do ośrodka o wyższej referencji, czyli skierowanie do Kliniki 
Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu PUM w Szczecinie. 

(akta kontroli str. 476-478) 

Ordynator Oddziału wyjaśnił: najczęstszymi przyczynami zabiegów rewizyjnych 
w przypadku rewizji stawów biodrowych było obluzowanie implantów, infekcje późne 
po dawniej przebytych zabiegach endoprotezoplastyki oraz złamania 
okołoprotezowe. W przypadku stawów kolanowych najczęstszą przyczyną zabiegów 
rewizyjnych było obluzowanie implantów, a ponadto złamania okołoprotezowe oraz 
infekcje. 

(akta kontroli str. 587-590) 

W latach 2018-2020 nie zgłaszano do Dyrektora skarg związanych z wykonaniem 
zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego. Nie toczyły się 
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postępowania przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach 
medycznych związanych z ich wykonaniem. Nie toczyło się żadne postępowanie 
sądowe związane z wykonanymi zabiegami endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
lub kolanowego. 

(akta kontroli str. 209-220, 466-475) 

Szpital prowadził okresowe badania ankietowe pacjentów leczonych w Oddziale40. 
Badania ankietowe obejmowały ocenę satysfakcji pacjentów w zakresie opieki 
lekarskiej, pielęgniarskiej, jak i warunków pobytowych oferowanych przez Szpital. 
Przedmiotem badania było m.in. ocena informowania o sposobie przygotowania do 
zabiegu – 83% oceniło, że sposób informowania był wyczerpujący, sposób 
traktowania przez rehabilitantów podczas wykonywania ćwiczeń usprawniających – 
94% oceniło bardzo dobrze i raczej dobrze, 100% ankietowanych stwierdziło, 
że ćwiczenia usprawniające stosowane w Szpitalu przyniosły im korzyść, od 91% do 
97% ankietowanych potwierdziło udzielenie wyczerpujących informacji o leczeniu, 
o ryzyku związanym z zabiegiem, o przebiegu operacji, 88% ankietowanych oceniło 
pobyt w szpitalu bardzo dobrze lub dobrze. 

(akta kontroli str. 252-308) 

Dyrektor wyjaśniła, że: wyniki takich ankiet przekazywane są Ordynatorowi Oddziału 
i są omawiane m.in. z personelem Oddziału m.in. podczas codziennych odpraw 
i raportów, ze szczególnym uwzględnieniem analizy wniosków wynikających 
z dostarczanych arkuszy ocen. Analiza ta wykorzystywana jest w celu poprawy 
jakości w obszarach, w których były zgłaszane uwagi. 

(akta kontroli str.247-308) 

2.5. Szpital zapewnił pacjentom dostęp do informacji o sposobie i zasadach 
przygotowania do zabiegu podczas pierwszej wizyty kwalifikacyjnej (konsultacji 
i kwalifikacji do leczenia). Ordynator Oddziału oświadczył: podczas konsultacji 
pacjent otrzymuje informację o rodzaju planowanego zabiegu operacyjnego, trybie 
przygotowania do przyjęcia do szpitala obejmującego przedłożenie aktualnych 
zaświadczeń od lekarza POZ, lekarza dentysty oraz lekarzy innych specjalności 
o aktualnym stanie zdrowia i braku przeciwskazań do zabiegu chirurgicznego. 
Wszystkie te informacje obejmuje formularz „Wskazówki dla pacjenta 
zakwalifikowanego do planowego zabiegu operacyjnego w Oddziale Chirurgii 
Urazowo – Ortopedycznej”. Formularz ten wydawany jest pacjentowi w wersji 
papierowej i nie stanowi elementu dokumentacji medycznej.  

(akta kontroli str. 563-566) 

Pacjentom nie przekazywano w formie papierowej informacji o sposobie 
postępowania po wykonaniu zabiegu endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
i kolanowego. Ordynator Oddziału oświadczył: w przypadku każdego pacjenta jest 
prowadzona edukacja polegająca na ustnym przekazywaniu informacji 
o postępowaniu po zabiegu endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego. 
Indywidualnie przeprowadzane są rozmowy przez rehabilitantów z każdym 
z pacjentów odnośnie ułożenia na łóżku, siadania, pionizacji, nauki chodzenia 
o kulach, bądź przy balkoniku. Usprawnianie pacjenta na Oddziale prowadzone było 
do momentu aż do opanowania możliwości poruszania się samodzielnego przy 
pomocy kul.  

(akta kontroli str. 563-566) 

                                                      
40 Raporty z badań QPASAT z 13.03.2018 r., 22.05.2019 r. oraz 2.04.2020 r. 



 

21 

Ordynator Oddziału wyjaśnił: podczas pobytu na Oddziale lekarz opiekujący się 
pacjentem oraz rehabilitant przypominają o określonych zachowaniach 
z uwzględnieniem ryzykownych ułożeń kończyn, siadania na niskich krzesłach itp. 
Pielęgniarki ustnie przekazują uwagi o sposobie zachowania higieny i czystości ran 
pooperacyjnych oraz dokonywania iniekcji w ramach profilaktyki 
przeciwzakrzepowej. Rehabilitant w sposób praktyczny prowadzi usprawnianie 
pacjenta z wykorzystaniem różnych form oraz przekazuje informacje i instruktaż do 
wykonywania ćwiczeń w domu. Z uwagi na wiek pacjentów, ustne instrukcje 
wykonywania ćwiczeń oraz wykonywania czynności życia codziennego 
przekazywane są również opiekunom pacjenta. 

(akta kontroli str. 587-590) 

W sprawie edukacji pacjenta po wypisie ze Szpitala, Ordynator Oddziału wyjaśnił: 
kilka lat wcześniej udostępniane były do wglądu pacjentów opracowane procedury 
postępowania fizjoterapeutycznego po endoprotezoplastyce stawu biodrowego oraz 
po endoprotezoplastyce stawu kolanowego w formie wielostronicowych albumów, 
zawierających m.in. praktyczne informacje dotyczące przebiegu zabiegu wraz 
z kolorowymi fotografiami, opisy rodzajów i sposobów wykonywania ćwiczeń. 
W krótkim czasie materiały te zostały zniszczone oraz rozkradzione przez 
pacjentów. Z uwagi na obszerność tych opracowań, nie zdecydowano się do 
przekazywania ich poszczególnym pacjentom. Ponadto, mając na uwadze 
nieograniczony dostęp do Internetu oraz ilość różnorodnej publikacji m.in. na tematy 
zawarte w pytaniu, można przyjąć, że znaczna większość pacjentów korzysta 
z takiej wiedzy, również z pomocą ich najbliższych posługując się taką technologią. 

(akta kontroli str. 587-590) 

Na stronie internetowej Szpitala41 nie zamieszczono informacji dotyczących 
przygotowania się do operacji, przebiegu zabiegu i pobytu na oddziale oraz 
postępowania po wypisie ze Szpitala. Ordynator Oddziału wyjaśnił, że Szpital jest 
w trakcie opracowywania systemu kompleksowej informacji, która byłaby wskazana 
również w ankietach wydawanych podczas kwalifikacji (z podaniem linku do takiej 
informacji). Ze względów organizacyjnych i finansowych dotychczas nie opracowano 
aktualnej broszury do wydania w wersji papierowej. W tej sytuacji konieczne jest 
uwzględnienie praw autorskich osób przygotowujących takie opracowania. 

(akta kontroli str. 587-590) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono nieprawidłowość: 

Szpital nie spełniał 2 (z 11) dodatkowych warunków realizacji świadczeń 
gwarantowanych endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego dotyczących 
posiadania sformalizowanej procedury postępowania w przypadku powikłań 
septycznych (w ramach organizacji udzielania świadczeń) oraz prowadzenia analizy 
zdarzeń niepożądanych (w ramach pozostałych wymagań). Szpital nie realizował 
obowiązku dokonywania okresowej (co najmniej raz w roku) analizy zdarzeń 
niepożądanych, w tym co najmniej przyczyn zgonów, wydłużenia czasu 
hospitalizacji oraz powikłań (procentowy współczynnik powikłań występujących 
w ciągu 7-90 dni po zabiegach, procentowy współczynnik ponownych przyjęć 
w ciągu 30 dni po zabiegach) i przekazywania informacji w tym zakresie 
konsultantowi wojewódzkiemu w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 
Stanowiło to naruszenie wymogów określonych w załączniku nr 4 poz. 32 do 
rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych LSZ. 

(akta kontroli str. 247-251, 466-470) 

                                                      
41 Pod adresem: szpital.kolobrzeg.pl/ oraz bip.szpital.kolobrzeg.pl/. 
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W poz. 32 „Endoprotezoplastyka stawu biodrowego lub kolanowego” załącznika 
nr 4 do ww. rozporządzenia określono wymóg posiadania sformalizowanej 
procedury postępowania w przypadku powikłań septycznych oraz obowiązek 
dokonywania okresowej (co najmniej raz w roku) analizy zdarzeń niepożądanych, 
w tym co najmniej przyczyn zgonów, wydłużenia czasu hospitalizacji oraz powikłań 
(procentowy współczynnik powikłań występujących w ciągu 7-90 dni po zabiegach, 
procentowy współczynnik ponownych przyjęć w ciągu 30 dni po zabiegach) 
i przekazywania informacji w tym zakresie konsultantowi wojewódzkiemu 
w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 

Dyrektor Szpitala nie wyjaśniła przyczyn niewprowadzenia procedur postępowania 
w przypadku powikłań septycznych oraz przyczyn nieprowadzenia analiz zdarzeń 
niepożądanych. W wyjaśnieniach wskazała m.in., że: zgodnie z ustaleniami Zespołu 
ds. Zakażeń, a także w myśl zasad programu monitorowania zakażeń personel 
Oddziału realizuje te wytyczne pozostając w bezpośrednim kontakcie 
z przedstawicielami Działu Epidemiologii szpitala i Przewodniczącym Zespołu 
ds. Zakażeń każdorazowo ustalając tryb postępowania m.in. na podstawie 
uzyskiwanych wyników badań bakteriologicznych. W Oddziale Chirurgii Urazowo – 
Ortopedycznej nie odnotowano istotnych incydentów mogących wypełniać definicję 
zdarzenia niepożądanego. Wszelkie uwagi związane np.: z trudnościami 
technicznymi występującymi podczas operacji, bądź niedoborami krwi 
uniemożliwiającymi wykonanie zaplanowanych operacji omawiane są podczas 
codziennych odpraw lekarskich, a także w bezpośrednich rozmowach z zespołem 
instrumentariuszek, jak również z przedstawicielami firm narzędziowych 
dostarczających implanty ortopedyczne. Analiza powyższych zdarzeń dokonywana 
jest więc na bieżąco podczas codziennych odpraw lekarskich w formie ustnej. 
W latach 2018-2020 nie prowadzono rejestru zdarzeń niepożądanych, a ewentualne 
komplikacje i trudności stwierdzane podczas hospitalizacji pacjentów były oceniane 
przez zespół lekarsko-pielęgniarski na bieżąco poprzez analizę przypadków 
w trakcie pobytu chorego w Oddziale lub niezwłocznie po pozyskaniu informacji 
lekarskiej po wizycie kontrolnej wypisanego pacjenta w Poradni Ortopedycznej. 
W ostatnim okresie nie było żadnych kontaktów dwustronnych z konsultantem 
wojewódzkim w dziedzinie ortopedii i traumatologii. 

(akta kontroli str. 247-251, 466-470) 

Szpital nie spełniał 2 (z 11) dodatkowych warunków realizacji świadczeń 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego dotyczących opracowania 
sformalizowanej procedury postępowania w przypadku powikłań septycznych oraz 
nie realizował obowiązku dokonywania okresowej (co najmniej raz w roku) analizy 
zdarzeń niepożądanych. Szpital zapewnił pacjentom w formie ustnej edukację 
w zakresie postępowania i funkcjonowania po zabiegu oraz dostęp do informacji 
o sposobie i zasadach przygotowania się do zabiegu. Podejmowane przez Szpital 
działanie w zakresie edukacji pacjentów, tj. przekazywania pacjentom informacji 
dotyczącej przygotowania do zabiegu endoprotezoplastyki, jak i samego zabiegu 
tylko w formie ustnej oraz niezamieszczaniem tych informacji na stronie internetowej 
Szpitala, nie miały wpływu na ocenę kontrolowanej działalności Szpitala. Szpital 
zapewnił odpowiednią jakość stosowanych protez stawu biodrowego i kolanowego. 
Jakość wykonanych zabiegów monitorowano poprzez badania kontrolne. 

3. Dostępność do świadczeń rehabilitacyjnych po zabiegach 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub stawu kolanowego. 

3.1. Zakres zakontraktowanych świadczeń rehabilitacja ogólnoustrojowa 
w warunkach stacjonarnych (wg punktów rozliczeniowych) był w 2018 r. 
o 0,8% mniejszy niż w roku poprzednim, w 2019 r. o 0,6% większy i w 2020 r. 
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o 7% mniejszy. Szpital (wg stanu na 2.03.2021 r.) wykonał blisko 
100% zakontraktowanych świadczeń (wg punktów rozliczeniowych: 
100,2%, 100% i 98,4%). Zakres wykonania ww. świadczeń (wg punktów 
rozliczeniowych) był o 0,6% mniejszy w 2018 r. niż w roku poprzednim oraz 
o 0,4% większy w 2019 r. i o 8,4% mniejszy w 2020 r. 
Na realizację ww. świadczeń zawarto umowy na kwoty: 1 321,9 tys. zł w 2018 r., 
1 172 tys. zł w 2019 r. i 1 237,5 tys. zł w 2020 r. Poziom finansowania 
ww. świadczeń zwiększył się w 2018 r. o 6,4% w odniesieniu do roku poprzedniego, 
zmniejszył się o 11,3% w 2019 r. i zwiększył o 5,6% w 2020 r. W latach 2018 i 2020 
(wg stanu na 2.03.2021 r.) Szpital wykonał zakontraktowane świadczenia 
odpowiednio: 100,2%, 113,4% i 98,4%. Poziom wykonania ww. świadczeń 
zmniejszył się w 2018 r. o 0,6% w odniesieniu do roku poprzedniego, zwiększył 
o 0,4% w 2019 r. i zmniejszył o 8,4 w 2020 r. 

Zakres zakontraktowanych świadczeń rehabilitacja ogólnoustrojowa w ośrodku / 
oddziale dziennym (wg punktów rozliczeniowych) był w 2018 r. o 50,1% większy niż 
w roku poprzednim oraz w 2019 r. o 10,2%, a w 2020 r. o 17,3% mniejszy. Szpital 
w latach 2018-2019 (wg stanu na 3.03.2021 r.) wykonał 100% zakontraktowanych 
świadczeń (wg punktów rozliczeniowych), a w 2020 r. 91,8%. Zakres wykonania 
ww. świadczeń (wg punktów rozliczeniowych) był o 51% większy w 2018 r. niż 
w roku poprzednim, w 2019 r. o 10,2%, a zmniejszył w 2020 r. o 24,1%. 
Na realizację ww. świadczeń zawarto umowy na kwoty: 298,8 tys. zł w 2018 r., 
312,6 tys. zł w 2019 r. i 272,1 tys. zł w 2020 r.. Poziom finansowania ww. świadczeń 
zwiększył się w 2018 r. o 99,5% w odniesieniu do roku poprzedniego oraz o 4,6% 
w 2019 r., a zmniejszył o 12,9% w 2020 r. W 2018 r. (wg stanu na 3.03.2021 r.) 
Szpital wykonał zakontraktowane świadczenia w 100%, w 2019 r. odnotowano 
nadwykonanie o 5,3%, a w 2020 r. wykonano zakontraktowane świadczenia na 
poziomie 91,8%. Poziom wykonania ww. świadczeń zwiększył się w 2018 r. 
o 50,1% w odniesieniu do roku poprzedniego oraz o 10,2% w 2019 r., a zmniejszył 
o 24,1% w 2020 r..  

(akta kontroli str. 125, 134) 

W sprawie przyczyn nadwykonania świadczeń z zakresu rehabilitacja 
ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych w 2019 r. Dyrektor wyjaśniła m.in.: 
przyczyną przekroczenia kontraktu było zapotrzebowanie na ten rodzaj świadczeń 
medycznych wśród pacjentów. Pacjenci oczekujący na przyjęcie do oddziału 
w trybie stabilnym w większości należą do grupy ogólnoustrojowej przewlekłej. Tryb 
pilny stanowią praktycznie pozostałe grupy jednorodne. Przyjęcie pacjenta opiera 
się więc na stanie jego zdrowia i dopiero przyjętego pacjenta kwalifikuje się do 
określonej grupy jednorodnej, wobec powyższego nie można wcześniej przewidzieć 
wartości punktowej pobytu pacjenta i zrealizować kontrakt w 100%. Nadmieniamy, 
iż w roku 2019 nadwyżka kontraktu o 13,4% w zakresie rehabilitacji 
ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych została zrefundowana przez NFZ. 

(akta kontroli str. 591-593) 

W sprawie niewykonania zakontraktowanych w 2020 r. świadczeń z zakresu 
rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych oraz rehabilitacja 
ogólnoustrojowa w ośrodku / oddziale dziennym Dyrektor wyjaśniła: czynnikami 
niezrealizowania kontraktu było: dwukrotne zamknięcie decyzjami Sanepidu 
oddziału rehabilitacji z powodu wystąpienia ognisk zakażenia wirusem SARS-CoV-2 
na oddziale (w marcu oraz grudniu 2020 r.); kwarantanna znacznej części personelu 
rehabilitacji decyzją Sanepidu; komunikaty Ministerstwa Zdrowia i NFZ z marca 
i października 2020 r. dotyczące ograniczenia przyjęć świadczeń planowanych 
w celu ograniczenie transmisji infekcji wirusa SARS-CoV-2; stan psychiczny 



 

24 

pacjentów spowodowany epidemią SARS-CoV-2, powodujący obawę pacjentów 
przed zakażeniem, przyczyniła się do odmowy leczenia szpitalnego. 

(akta kontroli str. 571 -573) 

Umowy z ZOW NFZ na realizację świadczeń zdrowotnych rehabilitacja 
ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych oraz w ośrodku / oddziale dziennym 
zostały zawarte w 2017 r. w ramach PSZ na okres od 1.10.2017 r. do 30.06.2021 
(3 lata i 9 miesięcy). Zakres finansowy umowy dotyczący świadczeń zdrowotnych 
rehabilitacja ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych oraz w ośrodku / oddziale 
dziennym na 2018 r. ustalany był dwukrotnie: 18.12.2017 r. oraz 22.06.2018 r., na 
2019 r. – 19.12.2018 r., a na 2020 r. 31.12.2019 r. 
Szpital nie otrzymał środków finansowych z innych źródeł niż ZOW NFZ na 
realizację ww. świadczeń zdrowotnych. 

(akta kontroli str. 139-208) 

Dyrektor nie wyjaśniła, jakie działania podejmowano w związku z epidemią COVID-
19 w celu wykonania planu zakontraktowanych w 2020 r. świadczeń 
rehabilitacyjnych w warunkach stacjonarnych i w ośrodku / oddziale dziennym. 

(akta kontroli str. 225-234) 

3.2. W latach 2019-2020 nie były zgłaszane skargi związane z prowadzeniem listy 
oczekujących i czasem oczekiwania na świadczenia zdrowotne rehabilitacja 
ogólnoustrojowa w warunkach stacjonarnych oraz w ośrodku / oddziale dziennym. 

(akta kontroli str. 209-220) 

W latach 2018-2020 (wg stanu na koniec roku) na świadczenia rehabilitacyjne 
w warunkach stacjonarnych oczekiwało (w porównaniu do roku poprzedniego): 
― przypadki pilne: 28 pacjentów w 2018 r. (tj. o 12,5% niż w roku poprzednim), 

20 w 2019 r. (o 28,6% mniej) oraz 7 w 2020 r. (o 65% mniej); 
― przypadki stabilne: 731 pacjentów w 2018 r. (o 8,1% mniej), 579 w 2019 r. 

(o 10,8% mniej) oraz 514 w 2020 r. (o 11,2% mniej). 

Na świadczenia rehabilitacyjne w ośrodku / oddziale dziennym oczekiwało: 
― przypadki pilne: 21 pacjentów w 2018 r. (tj. o 5% więcej niż w roku poprzednim), 

5 w 2019 r. (o 76,2% mniej) oraz 0 w 2020 r. (o 100% mniej); 
― przypadki stabilne: 213 pacjentów w 2018 r. (o 2,3% mniej), 199 w 2019 r. 

(o 6,6% mniej) oraz 112 w 2020 r. (o 43,7% mniej). 
(akta kontroli str. 127) 

W latach 2018-2020 na ustalony termin świadczenia rehabilitacyjne w warunkach 
stacjonarnych (przypadki pilne i stabilne) nie zgłosiło się łącznie 52 pacjentów, 
z tego: 25 w 2018 r., 12 w 2019 r., 15 w 2020 r. Z zabiegu zrezygnowało łącznie 
125 pacjentów, z tego: 40 w 2018 r., 38 w 2019 r. i 47 w 2020 r. 
Na świadczenia rehabilitacyjne w ośrodku / oddziale dziennym (przypadki pilne 
i stabilne) nie zgłosiło się łącznie 15 pacjentów, z tego: 7 w 2018 r., 5 w 2019 r. 
i 3 w 2020 r. Z zabiegu zrezygnowało łącznie 69 pacjentów, z tego: 20 w 2018 r., 
24 w 2019 r. i 25 w 2020 r. 

(akta kontroli str. 128) 

Czas oczekiwania (średnia, mediana i kwartyl trzeci w dniach) na świadczenia 
rehabilitacji w warunkach stacjonarnych wynosił odpowiednio: 
― w 2018 r.: 63, 55 i 90 (przypadki pilne) oraz 919, 1 084 i 1 140 (przypadki 

stabilne); 
― w 2019 r.: 84, 63 i 111 (przypadki pilne) oraz 1 015, 1 178 i 1 222 (przypadki 

stabilne); 
― w 2020 r.: 59, 34 i 96 (przypadki pilne) oraz 923, 1 286 i 1 315 (przypadki 

stabilne). 
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Średni czas oczekiwania na świadczenia (w odniesieniu do roku poprzedniego) 
w przypadkach pilnych skrócił się o 3,1% w 2018 r., wydłużył się o 33,3% w 2019 r. 
i skrócił o 29,8% w 2020 r. W przypadkach stabilnych wydłużył się 
o 31,1% w 2018 r., o 10,4% w 2019 r., a w 2020 r. skrócił się o 9,1%. 
Mediana czasu oczekiwania na świadczenia (w odniesieniu do roku poprzedniego) 
w przypadkach pilnych zwiększyła się o 1,8% w 2018 r., o 14,6% w 2019 r. 
i zmniejszyła się o 46% w 2020 r. W przypadkach stabilnych zwiększyła się 
o 23% w 2018 r., o 8,7% w 2019 r. i w 2020 r. o 9,2%. 

Czas oczekiwania (średnia, mediana i kwartyl trzeci w dniach) na świadczenia 
rehabilitacji w ośrodku / oddziale dziennym wynosił odpowiednio: 
― w 2018 r.: 85, 25 i 114 (przypadki pilne) oraz 446, 461 i 588 (przypadki stabilne); 
― w 2019 r.: 82, 21 i 58 (przypadki pilne) oraz 411, 492 i 556 (przypadki stabilne); 
― w 2020 r.: 55, 12 i 29 (przypadki pilne) oraz 306, 320 i 548 (przypadki stabilne); 
Średni czas oczekiwania na świadczenia (w odniesieniu do roku poprzedniego) 
w przypadkach pilnych wydłużył się o 11,8% w 2018 r., skrócił się o 3,5% w 2019 r. 
i o 33% w 2020 r. W przypadkach stabilnych wydłużył się o 23,9% w 2018 r., 
następnie skrócił się o 7,8% w 2019 r. i o 25,6% w 2020 r. 
Mediana czasu oczekiwania na świadczenia (w odniesieniu do roku poprzedniego) 
w przypadkach pilnych zmniejszyła się o 3,8% w 2018 r., o 16% w 2019 r. 
i o 42,9% w 2020 r. W przypadkach stabilnych zwiększyła się o 16,1% w 2018 r., 
o 6,7% w 2019 r., a w 2020 r. zmniejszyła się o 35%. 

(akta kontroli str. 129) 

Powołany przez Dyrektora Zespół dokonywał, co miesiąc, oceny list oczekujących 
na udzielenie świadczeń zdrowotnych (m.in. rehabilitacji leczniczej), pod względem 
wymaganych kryteriów. W raportach z przeprowadzonych ocen kolejek 
oczekujących nie stwierdzono nieprawidłowości dotyczących kolejek oczekujących 
na świadczenia rehabilitacyjne. 

(akta kontroli str. 380-398) 

W sprawie wpływu epidemii COVID-19 na czas oczekiwania na świadczenia 
rehabilitacji w warunkach stacjonarnych oraz w ośrodku / oddziale dziennym 
Dyrektor wyjaśniła m.in.: epidemia COVID-19 wpłynęła przede wszystkim na prace 
nad przeplanowaniem długich list oczekujących. W początkowej fazie pandemii 
możliwe było wykonywanie jedynie zabiegów pilnych, szczególnie u pacjentów po 
wypadkach i urazach. Planowe zabiegi praktycznie zostały zawieszone. Część 
pacjentów umówionych na planowe zabiegi ortopedyczne odruchowo odwoływała 
ustalone terminy, wielu pacjentów trafiło na kwarantannę, a nawet do oddziałów 
szpitalnych z powodu zakażenia COVID-19. Sytuacja taka trwa nadal. 

(akta kontroli str. 239-241) 

Szpital telefonicznie informował pacjentów o zbliżającym się terminie rehabilitacji 
leczniczej. 
Dyrektor wyjaśniła m.in.: Przypomnienia i potwierdzanie terminów odbywa się 
telefonicznie, z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Często jednak, zwłaszcza 
w dobie pandemii, niemal każdego dnia, odbieramy telefoniczne prośby 
o odroczenie planowanych terminów, co wydaje się być oczywistym w aktualnej 
sytuacji. Niestety, z powodów zdrowotnych, występują częste rezygnacje, zwłaszcza 
w grupie pacjentów starszych, obciążonych innymi chorobami, także w przebiegu 
zakażenia COVID-19. Wówczas, w miejsce zwolnionego terminu może być 
zaproszony kolejny oczekujący pacjent, o ile jego stan zdrowia pozwala na 
wcześniejsze zgłoszenie się do szpitala. 

(akta kontroli str. 242-246) 
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W sprawie działań podejmowanych przez Szpital w celu ograniczenia czasu 
oczekiwania na świadczenia rehabilitacji w warunkach stacjonarnych oraz 
w ośrodku / oddziale dziennym, Dyrektor wyjaśniła m.in.: działania Szpitala 
w zakresie funkcjonowania poszczególnych oddziałów i poradni było i jest 
koordynowane przez Dział Epidemiologii pod szczególnym nadzorem 
Przewodniczącego Zespołu Kontroli Zakażeń Szpitalnych. Zaangażowano 
pracowników medycznych szpitala do weryfikowania list osób oczekujących na 
zabiegi planowe; wykonano telefony do pacjentów wg wcześniejszych rejestrów. 
W trakcie takich rozmów pozyskiwano informacje od pacjentów, zwłaszcza 
w zakresie aktualnego stanu zdrowia i ewentualnych kontaktów z osobami 
zakażonymi COVID-19. Pacjenci planowani do przyjęcia do oddziałów zabiegowych 
mają wykonywane testy na COVID-19 w dniu poprzedzającym hospitalizację. Po 
przyjęciu planowym chorych zazwyczaj lokowano w salach, gdzie była możliwość 
zachowania dystansu. 

(akta kontroli str. 239-241) 

Szpital rzetelnie prowadził objęte badaniem listy oczekujących na świadczenia 
rehabilitacji ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych oraz w ośrodku / oddziale 
dziennym (tj. w dniach: 10.02.2021 r. i 25.03.2021 r.). Czas oczekiwania wykazany 
na stronach internetowych NFZ42 na świadczenia w zakresie rehabilitacji 
ogólnoustrojowej w warunkach stacjonarnych wynosił 1 72043 dni oraz 1 72144 dni 
i był zgodny z terminami najwcześniejszych wizyt wykazanych w aplikacji AP-
KOLCE. 

(akta kontroli str. 528-529, 531-536) 

3.3. Szpital koordynował udzielanie świadczeń rehabilitacyjnych po zabiegach 
endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego, w ramach ciągłości 
i kompleksowości udzielanych świadczeń. W 645 na 45 badanych przypadków 
pacjenci otrzymali skierowania na rehabilitację, w tym 5 w warunkach stacjonarnych 
do Oddziału Rehabilitacji (11,1%) oraz w jednym przypadku na rehabilitację 
w ośrodku / oddziale dziennym. Pacjenci skorzystali ze świadczeń w Szpitalu. 
W pozostałych 39 przypadkach (86,7%) pacjenci nie zostali skierowani na 
rehabilitację.  
Ordynator Oddziału oświadczył: pacjenci po zabiegach są usprawniani do momentu 
samodzielnego poruszania się o kulach podczas pobytu w Oddziale Chirurgii 
Urazowo – Ortopedycznej. Dalsza rehabilitacja odbywa się najczęściej w warunkach 
ambulatoryjnych. 

(akta kontroli str. 533-566) 

W sprawie zlecania rehabilitacji po zabiegach endoprotezoplastyki stawu 
biodrowego i stawu kolanowego Dyrektor wyjaśniła m.in.: pacjenci zakwalifikowani 
do endoprotezoplastyki stawu biodrowego lub kolanowego operowani w tutejszym 
Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej podlegają wczesnej rehabilitacji 
pooperacyjnej od następnego dnia po zabiegu. Skierowanie do dalszej rehabilitacji 
zależy od postępów usprawniania w Oddziale, stanu chorego, a zwłaszcza chęci 
realizacji zaleceń pooperacyjnych. W czasie pobytu w Oddziale chorzy są 
usprawniani przez pracowników Działu Rehabilitacji, także w soboty, a więc dni 
wolne od pracy, podlegają obserwacji lekarskiej pod kątem postępów 
w samoobsłudze i samodzielnym poruszaniu się. W przypadkach istotnych 
dysfunkcji narządu ruchu istniejących jeszcze przed wykonanym zabiegiem 

                                                      
42 Pod adresem: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/#. 
43 W trakcie oględzin przeprowadzonych 5.03.2021 r. 
44 W trakcie oględzin przeprowadzonych 24.03.2021 r. 
45 Tj. 3 pacjentów po endoprotezoplastyce stawu biodrowego oraz 3 po endoprotezoplastyce stawu kolanowego. 

https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/
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operacyjnym, a także przy powolnym postępie w rehabilitacji pooperacyjnej zgodnie 
z przyjętymi ogólnie zasadami posiłkujemy się konsultacjami Ordynatora lub lekarza 
z Oddziału Rehabilitacji pod kątem możliwości przyjęcia takiego chorego 
bezpośrednio po zakończeniu pobytu w Oddziale Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej. 
Warunkiem jest zgoda pacjenta i pozytywna opinia lekarza konsultującego. W wielu 
takich przypadkach zostaje uzgodniony termin przyjęcia do Oddziału Rehabilitacji 
w trybie odroczonym. Zwykle istotnym warunkiem jest dostępność miejsc w takim 
oddziale. Część pacjentów po zabiegach ortopedycznych otrzymuje przy wypisie 
skierowanie do oddziałów stacjonarnej rehabilitacji, bądź oddziałów dziennych 
rehabilitacji w swoim miejscu zamieszkania. Podczas planowych kontroli pacjentów 
po zabiegach ortopedycznych w AOS, w uzasadnionych przypadkach, chory może 
otrzymać skierowanie na zabiegi rehabilitacyjne w Dziale Rehabilitacji, bądź 
skierowanie do szpitala – do Oddziału Rehabilitacji. 

(akta kontroli str. 476-478) 

3.4. W sprawie problemów związanych z udzielaniem świadczeń rehabilitacyjnych 
w warunkach stacjonarnych lub w ośrodku / oddziale dziennym, Dyrektor wyjaśniła 
m.in., że: trudności jakie występują wynikają z konsekwencji wystąpienia 
zachorowań na COVID-19. Praktycznie stało się niemożliwe skierowanie chorych do 
oddziałów rehabilitacji w innych szpitalach. Wielu pacjentom, którzy mogliby 
korzystać z takich form dalszej opieki rehabilitacyjnej, zostało to istotnie 
ograniczone. Wcześniej, przed pandemią, występowały trudności w umieszczeniu 
chorych w takich oddziałach rehabilitacji, także dziennych oddziałach rehabilitacji. 
Taki stan rzeczy był spowodowany długotrwałym oczekiwaniem na miejsce, 
ponieważ w kolejkach oczekujących było wielu pacjentów ze schorzeniami 
przewlekłymi z różnych części Polski, którzy z powodzeniem mogliby korzystać 
z pobytów uzdrowiskowych. Od kilku lat większość oddziałów rehabilitacji musi 
rezerwować część miejsc dla pacjentów neurologicznych, po świeżo przebytych 
udarach mózgu. Świadczy to o istnieniu priorytetów w przyjęciach do takich 
oddziałów. Nie ma analogicznych reguł odnoszących się do pacjentów po 
operacjach ortopedycznych. 

(akta kontroli str. 221-224)  

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

Szpital zapewnił pacjentom po zabiegach endoprotezoplastyki stawu biodrowego 
i kolanowego dostęp do świadczeń rehabilitacyjnych na poziomie określonym 
w umowach zawartych z ZOW NFZ. Pomimo spadku w kontrolowanym okresie 
liczby oczekujących na świadczenia rehabilitacyjne w warunkach stacjonarnych 
z 731 do 514, średni czas oczekiwania wydłużył się z 919 do 923 dni. Na 
świadczenia rehabilitacyjne w ośrodku / oddziale dziennym liczba oczekujących 
zmniejszyła się z 213 do 112 osób, z jednoczesnym skróceniem średniego czasu 
oczekiwania z 446 do 306 dni. Szpital rzetelnie prowadził objęte badaniem listy osób 
oczekujących na świadczenia rehabilitacyjne oraz dokonywał ich oceny. Szpital 
podejmował działania związane z epidemią wirusa SARS-CoV-2, w celu 
wykonywanie świadczeń rehabilitacyjnych. 

IV. Uwagi i wnioski 

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

1. Opracowanie procedury postępowania w przypadku powikłań septycznych. 

2. Dokonywanie okresowej (co najmniej raz w roku) analizy zdarzeń niepożądanych 
na Oddziale Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej, w tym co najmniej przyczyn 

Stwierdzone 

nieprawidłowości 

OCENA CZĄSTKOWA 

Wnioski 
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zgonów, wydłużenia czasu hospitalizacji oraz powikłań (procentowy 
współczynnik powikłań występujących w ciągu 7-90 dni po zabiegach, 
procentowy współczynnik ponownych przyjęć w ciągu 30 dni po zabiegach) 
i przekazywanie informacji w tym zakresie konsultantowi wojewódzkiemu 
w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu. 

Najwyższa Izba Kontroli zwraca uwagę, że Szpital nie opracował pisemnych 
informacji dotyczących zasad przygotowania pacjentów do zabiegu 
endoprotezoplastyki, jego przebiegu i pobytu na Oddziale oraz postępowania po 
wypisie ze Szpitala. Nie udostępnił takich informacji również na stronie internetowej 
Szpitala. Zdaniem NIK prowadzenie edukacji i komunikacji za pośrednictwem 
różnych form i kanałów informacyjnych ułatwia pacjentom i ich rodzinom uzyskanie 
wszechstronnej wiedzy o zabiegach i może zmniejszyć ryzyko niewłaściwego 
postępowania pacjenta. 

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 2 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej 
przysługuje prawo zgłoszenia na piśmie46 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. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK należy poinformować Najwyższą Izbę Kontroli, 
w terminie 30 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie wykorzystania 
uwagi i wykonania wniosków 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 20 maja 2021 r. 

 Najwyższa Izba Kontroli 

 
Delegatura w Szczecinie 

Kontroler  

Krzysztof Szczepaniak 
główny specjalista kontroli państwowej  

 

Dyrektor 
z up. 

 
 
 
 
 
 

p.o. wicedyrektora Delegatury 
  

 

                                                      
46 Najwyższa Izba Kontroli zwraca się z prośbą o zgłaszanie, w miarę możliwości, zastrzeżeń opatrzonych 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym, na adres elektronicznej skrzynki podawczej (ePUAP) NIK lub na adres 
mailowy NIK wskazany w stopce na pierwszej stronie niniejszego wystąpienia. W przypadku zaś nadania pisma 
z zastrzeżeniami (pisma opatrzonego własnoręcznym podpisem) w placówce pocztowej operatora wyznaczonego, 
NIK zwraca się z prośbą o dodatkowe przekazanie skanu tych zastrzeżeń na ww. adres mailowy. 
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