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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć

AOS/POZ ambulatoryjna opieka specjalistyczna/podstawowa opieka zdrowotna;
Badania 

diagnostyczne
zlecane przez lekarza badania m.in. laboratoryjne (krwi, moczu, kału) oraz 
EKG wykonywane w celu rozpoznania stanu zdrowia i ustalenia dalszego 
postępowania leczniczego;

Badanie 
podmiotowe

opis dolegliwości zgłoszonych przez pacjenta i wywiad uzupełniający 
przeprowadzony przez lekarza;

Badanie 
przedmiotowe

opis wyniku badania fizykalnego, wykonanego przez lekarza poprzez 
oglądanie, dotykanie, opukiwanie, osłuchiwanie;

Bilans zdrowia profilaktyczne, pogłębione i kompleksowe badanie lekarskie, które ma na celu 
wczesne wykrywanie zaburzeń rozwoju, określenie potrzeb zdrowotnych 
dziecka oraz dostarczenie danych o częstości występowania różnych 
zaburzeń wśród dzieci, przeprowadzane w określonych latach życia lub 
na poszczególnych etapach kształcenia przez lekarza POZ. Badania bilansowe 
obejmują dzieci w wieku: 2, 4, 6, 10 lat i młodzież w wieku: 14, 16, 18 lat1;

BMI współczynnik masy ciała (Body Mass Index – BMI), obliczany według wzoru 
BMI= masa ciała [kg] / wzrost [m]²;

Choroby 
cywilizacyjne

choroby związane ze stylem życia, niezakaźne, szerzące się globalnie, wiązane 
z tzw. rozwojem cywilizacyjnym, np.: choroby układu krążenia, niektóre 
nowotwory, otyłość, cukrzyca typu 2, niektóre choroby układu pokarmowego, 
próchnica zębów, osteoporoza, alergie;

Dokumentacja 
medyczna (DM)

określone ustawowo dane i informacje medyczne, odnoszące się do stanu 
zdrowia pacjentów i/lub udzielonych im świadczeń zdrowotnych;

Dostępność 
świadczeń

osiągalność świadczenia opieki zdrowotnej i dogodność (łatwość) korzystania 
z niego. Osiągalność zależy przede wszystkim od tego, czy dana usługa jest 
świadczona (a produkt wytwarzany) w ramach systemu opieki zdrowotnej 
i jakie przyjęto zasady korzystania z niej. Dogodność wyznaczają czynniki: 
czas oczekiwania na wizytę u lekarza, wysiłek pacjenta związany z dotarciem 
do miejsca udzielania świadczeń i sposobem umówienia wizyty oraz szeroko 
rozumiane koszty, ponoszone w celu uzyskania świadczenia;

Dzieci i młodzież pacjenci w wieku od 0 do 18 lat (wyjątkowo 19-latkowie podlegający badaniu 
bilansowemu w ostatnim roku nauki w szkole ponadgimnazjalnej);

Harmonogram załącznik do umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawierający 
informacje dotyczące: dostępności miejsca udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej, personelu udzielającego świadczeń wraz z czasem jego pracy, 
sprzętu i aparatury medycznej;

Kapitacyjna  
stawka roczna

kwota określona przez NFZ, stosowana przy finansowaniu świadczeń 
w zakresie POZ metodą kapitacyjną, udzielanych w ramach gotowości 
lekarza POZ, pielęgniarki POZ, pielęgniarki szkolnej, położnej POZ, 
czy jednostki transportu sanitarnego, przeznaczona na objęcie opieką jednego 
świadczeniobiorcy w okresie jednego roku w ustalonym w umowie zakresie 
lub rodzaju świadczeń opieki zdrowotnej;

Kod ICD-10 kod choroby według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób 
i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta;

Minister/
Ministerstwo

Minister Zdrowia/Ministerstwo Zdrowia;

1  Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń 
gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej – Dz. U. z 2021 r. poz. 540. Dalej: 
rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ.
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MZ-06 i MZ-11 sprawozdania statystyczne, odpowiednio: z realizacji opieki zdrowotnej 
nad uczniami w szkołach oraz o działalności i pracujących w podstawowej 
ambulatoryjnej opiece zdrowotnej;

NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia;
Nadmierna  
masa ciała

nadwaga i otyłość;

Nadwaga u dzieci i młodzieży rozpoznaje się, jeżeli wyliczona wartość BMI mieści się 
w zakresie 90–97 centyla dla płci i wieku;

NPZ Narodowy Program Zdrowia na lata 2016–2020 przyjęty rozporządzeniem 
Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu 
Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. poz. 1492);

NZOZ/SPZOZ/ZOZ Niepubliczny/Samodzielny Publiczny Zespół/Zakład Opieki Zdrowotnej;
Otyłość przewlekła ogólnoustrojowa choroba wynikająca z zaburzenia homeostazy 

energetycznej organizmu, rozpoznawana u dzieci i młodzieży, jeżeli 
wyliczona wartość BMI >97 centyla dla płci i wieku. Otyłość jest zaburzeniem 
metabolicznym a jednocześnie przyczyną innych zaburzeń;

Promocja zdrowia działania umożliwiające poszczególnym osobom i społeczności zwiększenie 
kontroli nad czynnikami warunkującymi stan zdrowia i przez to jego poprawę, 
promowanie zdrowego stylu życia oraz środowiskowych i indywidualnych 
czynników sprzyjających zdrowiu (art. 2 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej²);

System opieki 
zdrowotnej

uporządkowany zbiór zasobów (osób i instytucji) tworzących zorganizowaną 
całość, odpowiednio finansowaną i zarządzaną, mającą na celu zapewnienie 
opieki medycznej oraz poprawę zdrowia społeczeństwa;

Świadczenia 
gwarantowane

świadczenia opieki zdrowotnej finansowane w całości lub współfinansowane 
ze środków publicznych na zasadach i w zakresie określonych w art. 5 pkt 35 
ustawy o świadczeniach zdrowotnych3;

Świadczenia 
zdrowotne

działania służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu lub 
poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne wynikające z procesu leczenia 
lub przepisów odrębnych regulujących zasady ich udzielania (art. 5 pkt 40 
ustawy o świadczeniach zdrowotnych)4;

Świadczeniodawcy 
AOS

indywidualne specjalistyczne praktyki lekarskie i grupowe praktyki 
lekarskie (w specjalnościach endokrynologia dziecięca) oraz ZOZ z poradnią 
endokrynologiczną dla dzieci (publiczne i niepubliczne);

Świadczeniodawcy 
POZ

indywidualne lub grupowe praktyki lekarskie (prowadzone przez lekarzy 
ze specjalizacją z medycyny rodzinnej) oraz ZOZ (publiczne i niepubliczne) 
udzielające świadczeń w zakresie POZ;

Zaburzenia 
metaboliczne

nabyte, nieprawidłowe, wynikające z otyłości i chorób cywilizacyjnych 
funkcjonowanie organizmu (np. insulinooporność, niealkoholowe stłuszczenie 
wątroby), które niezdiagnozowane i nieleczone prowadzi do rozwoju u dzieci 
i młodzieży cukrzycy, chorób układu krążenia oraz nowotworów (rozpoznania 
z grupy ICD-10: E66, E07, N62, E03, E16.8, E16.9; E34.9, E78.0, E78.1, E78.2, 
E88, I10, K72, K76 – zał. nr 6.2)5.

²  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej – Dz. U. z 2021 r. poz. 711, ze zm.
3  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych – Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, ze zm.
4  Podobna definicja świadczenia zdrowotnego zawarta jest w art. 2 ust. 1 pkt 10 ustawy 

o działalności leczniczej.
5  Definicja sformułowana przez ekspertów obecnych na panelu ekspertów NIK.
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Otyłość to nie defekt estetyczny, problem wizualny, ale choroba przewlekła 
wymagająca leczenia. Jest ona najpowszechniejszą chorobą cywilizacyjną, 
której towarzyszy aż 270 powikłań zdrowotnych. Osoby z nadmiarem 
tkanki tłuszczowej są narażone na zaburzenia metaboliczne, a także 
cukrzycę, nadciśnienie, udar, chorobę wieńcową, schorzenia kardiologiczne, 
zaburzenia oddychania oraz bóle i zwyrodnienia stawów. Najnowsze bada-
nia wskazują również na związek pomiędzy otyłością, a ryzykiem zacho-
rowania na nowotwory, a także na Covid-19 oraz z problemami natury 
psychologicznej6.

Skala zjawiska otyłości systematycznie rośnie zarówno na świecie, jak 
i w Europie i Polsce. Szacuje się, że w Polsce w 2025 r. otyłych będzie 
26% dorosłych kobiet i 30% dorosłych mężczyzn7. Polacy przez choroby 
związane z otyłością żyć będą o średnio 3 lata i 10 miesięcy krócej niż 
mogliby, gdyby uważali na swoją wagę, dietę i sprawność fizyczną (według 
danych OECD). Zaburzenia metaboliczne utrudniają, a niekiedy wręcz 
uniemożliwiają młodym ludziom zarówno edukację jak też późniejsze 
funkcjonowanie na rynku pracy. Otyłość związana jest z absencją w pracy 
i niższą wydajnością osób, które ją wykonują. Oprócz absencji i zmniej-
szonej efektywności pracy, otyłość może prowadzić do wzrostu składek 
ubezpieczeniowych i liczby wypłacanych rent z tytułu niepełnosprawności. 
W najbliższych 30 latach choroby wywołane otyłością mogą przyczynić się 
do straty 4,1% PKB Polski, czyli po 0,14% PKB rocznie8.

Szczególnie niepokojące jest tempo wzrostu otyłości wśród dzieci i mło-
dzieży, w przypadku których z nadmierną masą ciała oraz jej powikłaniami 
zmagają się zarówno dzieci w wieku przedszkolnym, jak i szkolnym. Zagro-
żenie nabycia nadmiernej masy ciała występuje na każdym etapie życia 
człowieka, dlatego bardzo ważne jest wczesne diagnozowanie małoletnich 
z czynnikami ryzyka otyłości. Badania profilaktyczne dzieci i młodzieży, 
tj. testy przesiewowe oraz bilanse zdrowia, to podstawowe świadczenia 
medyczne, które służą identyfikacji pacjentów z grupy ryzyka zaburzeń 
stanu odżywienia. Głównym celem profilaktyki jest wczesne wykrywanie 
zaburzeń rozwojowych i chorób, jeszcze w okresie zdrowia. Następnie 
należy odpowiednio szybko wdrożyć postępowanie w celu zahamowania 
ich rozwoju lub zmniejszenia negatywnych skutków, zanim się rozwiną 
w istotnym klinicznie stopniu i wywołają poważne konsekwencje zdro-
wotne i społeczne. Bilanse zdrowia dzieci są też – w szerszej perspekty-
wie – źródłem wiedzy na temat chorób i zaburzeń występujących w danej 
populacji, a także mogą stanowić podstawę do długofalowego planowania 
działań systemu opieki zdrowotnej.

6  Raport wydany w marcu 2021 r. z okazji Światowego Dnia Otyłości przez Światową Federację 
ds. Otyłości współpracującą z WHO: https://www.worldobesity.org/news/covid-news-digest-
obesity-and-covid-19-march. 

7  Raport Narodowego Funduszu Zdrowia Cukier, otyłość – konsekwencje przedstawiony 21 lutego 
2019 r. podczas konferencji Ministra Zdrowia: https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-
centrali/prezentacja-raportu-cukier-otylosc-konsekwencje,7296.html.

8  Raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) - raport Health at a Glance 2019: 
 ht t ps://w w w.oecd-i l ibra r y.org/sites/010c22fe-en/index .ht m l? it emId=/cont ent/

component/010c22fe-en. 

Pytanie definiujące cel 
główny kontroli

Czy system opieki 
zdrowotnej zapewnia 
skuteczny dostęp 
do profilaktyki, diagnostyki 
i leczenia dzieciom 
i młodzieży z zaburzeniami 
metabolicznymi 
wynikającymi 
z otyłości oraz chorób 
cywilizacyjnych?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli

1.  Czy funkcjonujące 
rozwiązania 
organizacyjne 
zabezpieczały udzielanie 
świadczeń zdrowotnych 
dzieciom i młodzieży 
z zaburzeniami 
metabolicznymi 
wynikającymi  
z otyłości oraz chorób 
cywilizacyjnych?

2.  Czy skutecznie 
podejmowano działania 
zmierzające  
do diagnozowania 
i leczenia dzieci 
i młodzieży 
z zaburzeniami 
metabolicznymi 
wynikającymi 
z otyłości oraz chorób 
cywilizacyjnych?

3.  Czy zakres i skala 
prowadzonych działań 
profilaktycznych 
pozwalały skutecznie 
zapobiegać i eliminować 
zaburzenia metaboliczne 
wynikające z otyłości 
oraz chorób 
cywilizacyjnych?
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Jednostki kontrolowane

Ministerstwo Zdrowia, 
osiem podmiotów 
leczniczych realizujących 
umowy w rodzaju AOS 
(w zakresach świadczenia 
poradni dziecięcej 
endokrynologicznej),

24 podmioty lecznicze 
realizujące umowy 
w rodzaju POZ 
(w zakresach świadczenia 
lekarza POZ)

Okres objęty kontrolą

Lata: 2018–2020  
(I kwartał)

W celu skutecznego przeciwdziałania zaburzeniom metabolicznym, profi-
laktyka oraz leczenie dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała obejmować 
powinny szereg działań angażujących różne środowiska i instytucje. Klu-
czową rolę odgrywa edukacja – propagowanie zdrowego stylu życia, w tym 
aktywności fizycznej oraz prawidłowych nawyków żywieniowych, a także 
zapewnienie dostępności do świadczeń zdrowotnych.

Głównym wskaźnikiem odzwierciedlającym skuteczność działań systemu 
opieki zdrowotnej jest stan zdrowia populacji. W kontroli zweryfikowano 
ryzyko niegwarantowania przez system opieki zdrowotnej nad dziećmi 
i młodzieżą w wieku od 2 do 18 lat, w tym szczególnie opieki profilaktycz-
nej, ich bezpieczeństwa zdrowotnego.

Kontrola została podjęta z własnej inicjatywy NIK. Jej celem była ocena 
zapewnienia przez system opieki zdrowotnej skuteczności dostępu do pro-
filaktyki, diagnostyki i leczenia dzieciom i młodzieży z zaburzeniami meta-
bolicznymi wynikającymi z otyłości oraz chorób cywilizacyjnych.

Kontrolą objęto 24 podmioty lecznicze9 realizujące świadczenia w zakre-
sach świadczenia lekarza POZ, mające na listach aktywnych lekarzy POZ10 
ponad 2% wszystkich pacjentów w Polsce, którzy wypełnili deklaracje 
wyboru lekarza w latach 2018–2020. Objęte kontrolą jednostki udzielały 
średnio rocznie ponad 7 mln świadczeń, w tym 1,6 mln (23%) świadczeń 
dla pacjentów do 18. roku życia. Analizie poddano 1080 dokumentacji 
medycznych pacjentów tych jednostek. Ponadto skontrolowano osiem 
podmiotów11 realizujących świadczenia w rodzaju1² AOS (w zakresach 
świadczenia poradni endokrynologicznej dla dzieci), które w latach 
2018–2019 obejmowały opieką specjalistyczną około 7 tys. pacjentów 
w wieku od 0 do18 lat z zaburzeniami metabolicznymi.

9  W województwach: kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, opolskie, podkarpackie, pomorskie, 
śląskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie

10  Lista osób zadeklarowanych do lekarzy POZ w danym podmiocie leczniczym
11  Po jednym podmiocie w województwach jak w przypisie wcześniejszym, poza pomorskim
1²  Rodzaj świadczeń – grupa świadczeń gwarantowanych udzielanych ubezpieczonym, 

wyszczególnionych w art. 15 ustawy o świadczeniach zdrowotnych, np. POZ, AOS czy leczenie 
szpitalne.
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Minister Zdrowia, odpowiedzialny za kształtowanie polityki zdrowotnej 
państwa, podejmował działania mające na celu poprawę stanu zdrowia dzieci 
i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości oraz 
chorób cywilizacyjnych. M.in. zainicjował zmianę ustawy o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty13, zakładającej uelastycznienie kształcenia podyplomowego 
we wszystkich dziedzinach medycyny, w celu poprawy dostępności do lekarzy 
specjalistów oraz brał udział w pracach legislacyjnych nad ustawą o zmianie 
niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumen-
tów14. Poprawie stanu zdrowia małoletnich służył także utworzony przez 
Ministerstwo internetowy portal Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej15, 
upowszechniający wiedzę na temat zdrowego odżywiania i umożliwiający 
dostęp do porad dietetycznych online.

Współdziałanie Ministra z ministrem właściwym ds. edukacji, innymi orga-
nami, jednostkami samorządu terytorialnego16 i organizacjami pozarządo-
wymi, pozwoliło na zainicjowanie projektów promujących zdrowy styl życia. 
Efektów tych działań jednakże nie monitorowano, zatem nie jest możliwa 
ocena skuteczności ich wpływu na poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży 
z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób cywilizacyj-
nych.

Pomimo uznania otyłości za chorobę cywilizacyjną, a jej leczenia za jeden 
z priorytetów zdrowotnych NPZ 2016–2020, działania Ministra, mające zwią-
zek z prewencją i leczeniem, nie doprowadziły do spadku, ani nawet do zaha-
mowania tempa wzrostu liczby dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała. 
Kontrola wykazała, że dolegliwości te wystąpiły u 21,7% dzieci. Aż 1/3 cier-
piała na otyłość a 2/3 miało nadwagę. Problem ten dotykał coraz młodszych 
– nawet trzylatków i dzieci w wieku wczesnoszkolnym.

W ocenie NIK, w latach 2018–2020, Minister nie stworzył adekwatnych 
do rodzaju i skali potrzeb, warunków zapewniających kompleksową opiekę 
profilaktyczną i leczniczą dla dzieci i młodzieży dotkniętych nadmierną masą 
ciała. Brak odpowiedniej liczby specjalistów, mogących udzielać świadczeń 
zdrowotnych dzieciom i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi, przy 
niedoszacowaniu kontraktów przez NFZ, powodował, że czas oczekiwania 
na udzielenie świadczeń specjalistycznych sięgał nawet jednego roku.

Dane o skali nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży, pozyskiwane 
w ramach statystyki publicznej (sprawozdania MZ-11, MZ-06) ze względu 
na niepełny ich zakres (dotyczą wyłącznie pacjentów, którzy skorzystali 
ze świadczeń medycznych udzielanych przez lekarza POZ lub higienistkę 
szkolną i zdiagnozowano u nich określony problem zdrowotny) nie przedsta-
wiały rzeczywistej skali problemu oraz znacząco różniły się od wyników badań 
naukowych oraz raportów sporządzanych na zlecenie Ministra.

Obowiązkowymi badaniami bilansowymi, realizowanymi w ramach POZ, 
będącymi głównym źródłem informacji o stanie zdrowia, umożliwiającym 
wczesne wykrywanie nadwagi i otyłości, objęto tylko nieco ponad 60% dzieci 
i młodzieży, tj. o ok. 30 punktów procentowych mniej, niż w 2013 r.17 Mimo 
tak dużego spadku liczby przeprowadzonych badań bilansowych, Minister 
nie podjął działań zmierzających do odwrócenia tego niekorzystnego trendu.

13  Ustawa z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2021 r. poz. 790, 
ze zm.). Dalej: ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty.

14  Ustawa z dnia 14 lutego 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych 
wyborów konsumentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1492, ze zm.).

15  Dalej: NCEŻ.
16  Dalej: jst.
17  http://orka.sejm.gov.pl/Zapisy7.nsf/0/4072095FAE6B148EC1257CA2004D83D6/$file/0305807.pdf
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Zapobieganiu i eliminowaniu zaburzeń metabolicznych u dzieci i młodzieży nie 
sprzyjało także niewprowadzenie porad dietetycznych do koszyka świadczeń 
gwarantowanych w ramach AOS oraz brak, sprawdzonych w innych państwach, 
rozwiązań zapobiegających nadwadze i otyłości. W szczególności brakowało 
wspomagania leczenia otyłości przez dietetyka lub zespoły interdyscyplinarne.

Lekarze POZ i AOS diagnozowali i leczyli dzieci i młodzież z zaburzeniami 
metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób cywilizacyjnych, jednakże 
efekty ich działań nie zawsze były zadawalające. Kontrola wykazała, że tylko 
u 15% pacjentów POZ i 13% pacjentów AOS nastąpiła redukcja masy ciała. 
Wpływ na niską skuteczność leczenia miały m.in. błędy diagnostyczne oraz 
niestosowanie metod leczniczych odpowiadających aktualnej wiedzy medycz-
nej i dostępnych świadczeń terapeutycznych.

Organizacja opieki zdrowotnej na poziomie POZ nie pozwalała na pełne 
wykorzystanie posiadanych zasobów kadrowych, sprzętowych i finansowych 
dotyczących zapewnienia dostępności profilaktyki, diagnostyki i leczenia dla 
tej grupy dzieci i młodzieży. Wiedza o stanie zdrowia pacjentów, wynikająca 
z bilansów zdrowia, nie służyła do bieżącego monitorowania oraz oceny ade-
kwatności i efektywności diagnostyki i leczenia. Aż 54% POZ nie poniosło żad-
nych wydatków na profilaktykę, a prewencja w tym zakresie polegała głównie 
na udzielaniu ustnych pouczeń oraz przekazywaniu materiałów promocyjnych 
firm farmaceutycznych.
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Rozwiązania organizacyjne funkcjonujące w systemie opieki zdrowotnej 
jak i działania kolejnych ministrów zdrowia na rzecz zapewnienia dostępu 
do profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami 
metabolicznymi wynikającymi z otyłości oraz chorób cywilizacyjnych były 
nieskuteczne. W ramach systemu opieki zdrowotnej nie wypracowano stan-
dardów ani rozwiązań zapewniających kompleksową opiekę nad dziećmi 
i młodzieżą z nadmierną masą ciała. Brakowało skoordynowanych działań 
i holistycznego podejścia do problematyki nadwagi i otyłości, obejmującego 
opieką wszystkich członków rodziny, w każdym środowisku, w którym 
funkcjonują, począwszy od działań profilaktyczno-edukacyjnych, przez 
skuteczną diagnostykę oraz szybki dostęp do efektywnego leczenia.

Obecnie to na lekarzach POZ ciąży odpowiedzialność za rozpoznanie oty-
łości, jako choroby, a także za udzielanie pomocy w postaci odpowiedniej 
prewencji i doborze właściwego leczenia18. Jednakże nie przynosi to pożą-
danych efektów, zatem konieczne winno być wdrożenie zintegrowanego, 
ustandaryzowanego podejścia do problemu nadmiernej masy ciała. W licz-
nych krajach Europy oraz w USA w walce z otyłością istotną rolę odgry-
wają zespoły składające się z odpowiednio przygotowanych pracowników 
sektora zdrowia – lekarzy m.in. o specjalizacji obesitologia19, pielęgniarek, 
farmaceutów, położnych, fizjoterapeutów oraz doradców sportowych i psy-
chologów.

Minister nie planował utworzenia w ramach AOS poradni specjalistycznej 
dla dzieci lub ośrodków interdyscyplinarnych zapewniających świadczenia 
zespołów składających się z lekarza, dietetyka, psychologa oraz trenera/
fizjoterapeuty. Nie planował także rozszerzenia katalogu specjalności lekar-
skich o obesitologię. [str. 26–29]

W latach 2018–2020 brak było systemowych rozwiązań umożliwiających 
stały i rzetelny monitoring oraz nadzór nad organizacją, sposobem oraz 
efektywnością opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą z problemem 
nadmiernej masy ciała oraz jej powikłań. Brak stałego monitoringu rze-
czywistej dostępności i jakości gwarantowanych usług profilaktycznych 
oraz leczniczych dla tej populacji uniemożliwiał dokonanie rzetelnej ana-
lizy stanu zdrowia dzieci i młodzieży oraz występujących w tym zakresie 
negatywnych tendencji. System nadzoru stanu zdrowia populacji powinien 
służyć właściwemu doborowi działań profilaktycznych, zabezpieczać 
dostępność świadczeń zdrowotnych i umożliwiać szybkie wdrażanie zmian 
w opiece zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, dopasowanych do potrzeb.

W dniu 12 września 2019 r. w życie weszła ustawa o opiece zdrowotnej 
nad uczniami²0, przypisująca zadania w zakresie monitorowania opieki 
zdrowotnej nad uczniami wojewodom i Instytutowi Matki i Dziecka²1 

18  Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2014 r. 
na interpelację nr 25506

19  Specjalizacja lekarska, koncentrująca się na kompleksowym leczeniu otyłości, obejmująca 
internę, endokrynologię, psychologię i dietetykę.

²0  Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. poz. 1078). Dalej: 
ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami

²1  Dalej: IMiD
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(art. 23 ust. 1). Do zadań IMiD (art. 23 ust. 3) należy m.in. analiza informa-
cji gromadzonych w ramach statystyki publicznej i ocena realizacji opieki 
zdrowotnej nad uczniami. Informacje, które będą potrzebne do ww. analiz 
były już wcześniej dostępne ze sprawozdań MZ-11 i MZ-06. Mimo tego 
Minister mając do nich dostęp nie wykorzystywał ich do analiz adekwat-
ności i efektywności świadczeń profilaktycznych i edukacyjnych, bilansów 
i medycyny szkolnej. [str. 29–31]

Świadczeniodawcy POZ przekazywali w sprawozdaniach MZ-11 nie-
rzetelne dane o liczbie: osób na listach aktywnych lekarzy POZ, dzieci 
i młodzieży podlegających bilansom i u których wykonano te badania oraz 
osób w wieku 0–18 lat ze stwierdzoną otyłością (kody ICD-10: E65-E68). 
Stanowiło to naruszenie postanowień ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. 
o statystyce publicznej²². Powyższe sprawozdania były opracowane nie-
zgodnie z instrukcją.

Kierownicy jednostek POZ nierzetelnie realizowali obowiązki określone 
w przepisach ustawy o statystyce publicznej, dotyczące przekazywania 
do wojewodów informacji m.in. o sytuacji zdrowotnej dzieci i młodzieży. 
Art. 30 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 7 ust. 1 tej ustawy stanowi, że świad-
czeniodawcy POZ winni udzielać i przekazywać prowadzącemu badanie 
pełne, zgodne ze stanem faktycznym, rzetelne i wyczerpujące dane, zgodnie 
ze szczegółowym zakresem.

Dane ujęte w sprawozdaniach MZ-11 i MZ-06 dotyczyły wyłącznie pacjen-
tów, którzy skorzystali ze świadczeń medycznych udzielanych przez lekarza 
POZ lub higienistkę szkolną i zdiagnozowano u nich określony problem 
zdrowotny, zatem nie obejmowały całej populacji dzieci z nadmierną masą 
ciała. Tym samym nie przedstawiały rzeczywistej skali problemu nadwagi 
i otyłości u dzieci i młodzieży i znacząco różniły się od wyników badań 
naukowych oraz raportów zleconych przez Ministra.

W 2018 r. w grupie dzieci i młodzieży do 18 roku życia świadczeniodawcy 
POZ stwierdzili 102 598 (1,48%) przypadków otyłości (kody ICD-10:  
E65-68), w tym pierwszorazowo 17 076, co oznacza, że zachorowało na nią 
0,25% wszystkich pacjentów tej grupy wiekowej, będących na listach 
aktywnych lekarzy POZ. Natomiast w 2019 r. w tej grupie wiekowej 
stwierdzono 98 690 (1,40%) przypadków otyłości, w tym pierwszorazowo 
16 264, co oznacza, że na otyłość zachorowało 0,23% pacjentów.

²²  Dz. U. z 2021 r. poz. 955.

Nierzetelne i niepełne 
dane o stanie zdrowia 
dzieci i młodzieży
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Infografika nr 1 
Procent pacjentów w wieku 0–18 lat, u których stwierdzono otyłość (kody ICD-10: E65-E68) 
w 2019 r.
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych z Ministerstwa Zdrowia oraz sprawozdań MZ-11.

Dane z różnych źródeł wskazują na plagę otyłości wśród dzieci i młodzieży, 
jednak dane statystyczne świadczeniodawców POZ nie potwierdzają tak 
olbrzymiej jej skali. Brak wiarygodnych danych o liczbie dzieci i młodzieży 
z otyłością (kody ICD-10: E65-E68) powodował zafałszowanie sprawoz-
dawczości, a w konsekwencji także statystycznej informacji o problemach 
zdrowotnych tych pacjentów, którą dysponowało Ministerstwo.

Rozwiązania systemowe w zakresie sprawozdawczości statystycznej doty-
czące realizacji bilansów zdrowia nie gwarantują pozyskania przez Ministra 
Zdrowia rzetelnych i pełnych danych o stanie zdrowia dzieci i młodzieży. 
Obejmują one wyłącznie pacjentów, którzy skorzystali ze świadczeń 
medycznych udzielanych przez lekarza POZ, który zdiagnozował u nich 
określony problem zdrowotny. Dlatego też ww. sprawozdania nie oddają 
rzeczywistego stanu zdrowia całej populacji dzieci i młodzieży. Ponadto 
w sprawozdaniach z bilansów nie przewidziano możliwości ujęcia zbior-
czych wyników badania współczynnika BMI, na podstawie którego określa 
się m.in. nadwagę lub otyłość. [str. 31–35]
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W NPZ nie określono wartości bazowej i docelowej wskaźników monitoro-
wania celów, w tym także Celu operacyjnego 1. Brak rzetelnego określenia 
wskaźników do osiągnięcia oraz nieprowadzenie rzetelnego monitorowania 
i analizy uzyskanych efektów realizacji zadań z zakresu otyłości istotnie 
utrudniały obiektywną ocenę skuteczności podjętych działań i efektywności 
wykorzystania środków publicznych. Opublikowane przez Ministra warto-
ści wskaźników monitorowania NPZ za lata 2016–2019²3, m.in. dotyczyły 
masy ciała w populacji²4, która była jednym ze wskaźników monitorowania 
(nr 17) Celu operacyjnego 1. Dane te wskazują m.in., że nadwaga występuje 
u 14,2% osób w wieku 11–15 lat, w tym otyłość u 2,3%, a odsetki te są 
wyższe od wyników z 2014 r. W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia 
wprowadzającego NPZ²5 stwierdzono, że realizacja Celu priorytetowego NPZ 
(Cel nr 1), którym była Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz 
aktywności fizycznej społeczeństwa, przyczyni się do zatrzymania wzrostu 
liczby osób z otyłością, obniżając obciążenie populacji przewlekłymi cho-
robami niezakaźnymi. Ograniczy zapadalność i przedwczesną umieralność 
z powodu cukrzycy i innych chorób metabolicznych, układu krążenia, układu 
mięśniowo-szkieletowego, psychicznych oraz nowotworów. [str. 35–36]

Działania Ministra Zdrowia na rzecz profilaktyki i leczenia nadwagi i oty-
łości, prowadzone w ramach NPZ, miały charakter doraźny, nie były ukie-
runkowane na zapobieganie chorobie i zapewnienie długofalowych efektów 
leczenia. Za ustaleniem wieloletniej strategii zapobiegania oraz wczesnego 
wykrywania tej choroby przemawiają skutki finansowe, społeczne i eko-
nomiczne chorób z niej wynikających. Na podstawie ogólnodostępnych 
danych oraz raportów opracowanych na zlecenie Ministerstwa Zdrowia 
szacuje się, że problem nadmiernej masy ciała wśród polskich dzieci i mło-
dzieży w latach 2018–2019 dotyczył od 10% do 30% w zależności od grupy 
wiekowej i płci. Nadwaga i otyłość, będąca najczęstszym zaburzeniem 
rozwoju fizycznego, dotyczyła około 10% małych dzieci (1–3 lata), 25% 
trzylatków, 33% dzieci w wieku wczesnoszkolnym i niemal 22% młodzieży 
do 15 roku życia²6.

Minister Zdrowia zauważał niekorzystne trendy związane z nadwagą i oty-
łością u dzieci i młodzieży wskazując, że polskie dzieci są zaliczane od kilku 

²3  https://www.gov.pl/web/zdrowie/cele-operacyjne-npz.
²4  Pozostałe wskaźniki monitorowania celu operacyjnego nr 1 to: chorobowość i zapadalność 

na cukrzycę (zaprezentowano tylko w odniesieniu do osób dorosłych – odnotowano wzrost 
zachorowań z 10,7 na 1000 osób w 2017 r. do 10,9 w 2018 r. [brak danych za 2019 r.]), liczba 
chorych na nadciśnienie tętnicze (liczba chorych w 2017 r. 9,98 mln osób, w 2018 r., 9,92 mln osób, 
brak danych za do 2019 r.), spożycie owoców (wzrost z 3,75 kg na osobę w 2018 r. do 3,79 kg 
na osobę w 2019 r.), spożycie warzyw (spadek z 7,92 kg na osobę w 2018 r. do 7,61 kg na osobę 
w 2019 r.), odsetek kobiet karmiących piersią – brak danych w latach 2019–2020, odsetek osób 
podejmujących aktywność fizyczną – wskazano, że w grupie wiekowej 15–25 lat odsetek osób 
aktywnych fizycznie wynosi 63%, odsetek szkół mających dostęp do jakiegokolwiek boiska lub 
urządzenia sportowego (liczba sal gimnastycznych i pomocniczych zwiększyła się i w 2017 r. 
liczba ta wynosiła 1107, natomiast w 2018 – 1189, brak danych za rok 2019).

²5  https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//3/12279052/12324612/12324613/dokument237379.pdf - 
strona 35.

²6  Dane podane przez profesora dr. hab. n. med. Artura Mazura – Kierownika II Kliniki Pediatrii, 
Endokrynologii i Diabetologii Dziecięcej Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego nr 2 im. św. Jadwigi 
Królowej w Rzeszowie. Ponadto: Weker H, Barańska M, Riahi A, Strucińska M, Więch M, et al. 
Dietary patterns in toddlers with excess weight. The 2016 PITNUTS study. Dev Period Med 2017; 
21(3): 272–285.
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lat do najszybciej tyjących w Europie, jednak nie objął całej tej populacji 
działaniami prewencyjnymi zapobiegającymi przyrostowi nadmiernej masy 
ciała.

Mimo iż przeciwdziałanie występowaniu otyłości było jednym z prioryte-
tów zdrowotnych ustalonych rozporządzeniem Ministra Zdrowia, a Cel ope-
racyjny nr 1 w NPZ dotyczył poprawy sposobu żywienia i stanu odżywienia 
społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa, działania Ministra 
nie doprowadziły do poprawy dostępności i efektywności świadczeń zdro-
wotnych. [str. 37–39]

Większość świadczeniodawców AOS i POZ nie prowadziła corocznych kon-
troli sprawności i efektywności funkcjonowania podmiotu w odniesieniu 
do wprowadzonych rozwiązań regulaminowych. Nie prowadzono analiz 
przyczyn niskiego poziomu realizacji bilansów zdrowia wśród małoletnich 
pacjentów, a personelu medycznego POZ nie zobowiązano do identyfikacji 
pacjentów podlegających bilansom w danym roku. Brak wiedzy o rzeczy-
wistej działalności nie sprzyjał wprowadzaniu rozwiązań w celu poprawy 
opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą.

Zgodnie z przepisami art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej 
regulamin podmiotu wykonującego działalność leczniczą winien określać 
w szczególności organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek 
organizacyjnych oraz warunki ich współdziałania dla zapewnienia sprawnego 
i efektywnego funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczni-
czym, pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym. Wyżej 
wymienione przepisy nie wprowadzają obowiązku ani częstotliwości przepro-
wadzania kontroli sprawności i efektywności przyjętych rozwiązań jednakże 
w ocenie NIK ze względu na roczny okres obowiązywania umów zawartych 
z NFZ wskazane byłoby ich przeprowadzanie co najmniej raz w roku. [str. 39–41]

W żadnym z 32 skontrolowanych podmiotów nie stwierdzono niezgod-
ności wpisów w rejestrach²7 ze stanem faktycznym w zakresie struktury 
podmiotu leczniczego, w tym specjalistycznych komórek organizacyjnych. 
We wszystkich POZ zorganizowano poradnie dla dzieci zdrowych, wydzie-
lając odrębne pomieszczenia lub poprzez rozdział czasowy przyjęć dzieci 
zdrowych i chorych.

W kontrolowanych podmiotach AOS nie określono, w których poradniach 
prowadzi się działania lecznicze dzieci z problemem nadmiernej masy ciała, 
w przypadku, gdy nie wystąpiły powikłania w postaci zaburzeń metabolicz-
nych. Realizacja świadczeń odbywała się w poradni specjalistycznej zgodnej 
ze wskazaniem na skierowaniu, tj. najczęściej w poradni endokrynologicz-
nej lub diabetologicznej dla dzieci albo metabolicznej. [str. 41–42]

W 2018 r. i w 2020 r. funkcjonowało odpowiednio 21 152 i 20 819 pod-
miotów (spadek o 1,6%), z którymi zawarto umowy w rodzaju POZ²8, oraz 
53 i 50 poradni endokrynologii lub endokrynologii i diabetologii dla dzieci 
(spadek o 6%). Malejąca liczba podmiotów i lekarzy udzielających świad-

²7  Rejestr podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzony przez Wojewodę.
²8  Posiadające w swej strukturze komórki organizacyjne (gabinety) m.in. lekarza POZ, lekarza POZ 

dla dzieci.
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czeń w zakresie leczenia zaburzeń metabolicznych wynikających z otyłości 
i chorób cywilizacyjnych, duże dysproporcje pomiędzy województwami 
w liczbie tych podmiotów²9, niedoszacowanie kontraktów przez NFZ, przy 
szybkim wzroście liczby dzieci z nadwagą i otyłością, powodowały, że okres 
oczekiwania na wizytę w poradni endokrynologii dziecięcej nierzadko 
przekraczał rok30.

Infografika nr 2 
Czas oczekiwania na wizytę w poradniach endokrynologicznych dla dzieci w dniach  
oraz liczba oczekujących pacjentów
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych NFZ.

[str. 42–45]

Zasoby kadrowe systemu były niewystarczające do potrzeb, co utrudniało 
dostęp oraz wydłużało czas oczekiwania na udzielenie świadczeń w zakre-
sie profilaktyki i leczenia zaburzeń metabolicznych wynikających z otyłości 
i innych chorób cywilizacyjnych. Według danych NFZ w okresie objętym 
kontrolą liczba:

 − czynnych zawodowo lekarzy pediatrów zmniejszyła się o 55,
 − 15 lekarzy praktykujących w specjalności pediatria metaboliczna nie 

uległa zmianie.

²9  Od jednej poradni w województwie świętokrzyskim do 10 w mazowieckim.
30  Informacja konsultanta krajowego w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej do MZ.
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Minister Zdrowia nie opracował wskaźników minimalnej, ani pożądanej 
liczby lekarzy specjalistów. Rekomendowana przez konsultantów krajo-
wych liczba lekarzy specjalizacji z medycyny rodzinnej, endokrynologii 
i diabetologii dziecięcej oraz pediatrii metabolicznej była znacząco wyż-
sza, tj. od 60% (medycyna rodzinna) do 300% (pediatria metaboliczna) 
od aktualnej liczby lekarzy ww. specjalizacji z uwzględnieniem wymiany 
pokoleniowej do 2024 r. Mimo takiego braku lekarzy specjalistów Minister 
nie podjął skutecznych działań w celu zapewnienia pożądanej liczby spe-
cjalistów mogących udzielać świadczeń zdrowotnych dzieciom i młodzieży 
z zaburzeniami metabolicznymi. [str. 45–48]

Nie uregulowano zawodu dietetyka, o co wielokrotnie postulowało środowi-
sko dietetyków. Brak kompleksowej regulacji w zakresie warunków posługi-
wania się tym tytułem zawodowym i dostępu do zawodu dietetyka powoduje, 
iż ukończenie różnego rodzaju szkoleń lub kursów z zakresu dietetyki może 
stanowić podstawę do mianowania się dietetykiem. [ str. 48–49]

Kadra lekarska udzielająca świadczeń z zakresu profilaktyki i leczenia 
otyłości wśród dzieci i młodzieży w niewystarczającym stopniu uczestni-
czyła w szkoleniach z ww. zakresu. Zgodnie ze standardami IMiD, kadra 
medyczna udzielająca profilaktycznych świadczeń uczniom powinna 
w okresie trzyletnim dokształcać się z ww. tematyki. W kontrolowanych 
POZ w 2018 r. 46%, a w 2019 r. 38% lekarzy POZ, których akta osobowe 
objęto analizą, nie uczestniczyło w żadnym szkoleniu. Brak pogłębiania 
wiedzy nabytej podczas studiów, stażu podyplomowego oraz specjaliza-
cji ogranicza dostęp do aktualnej, diametralnie zmieniającej się wiedzy 
medycznej z zakresu postępowania z pacjentem z nadmierną masą ciała. 
W 2018 r. 77%, a w 2019 r. 73% lekarzy POZ, nie uczestniczyło w szkoleniu 
z zakresu zaburzeń metabolicznych, a tylko siedmiu (5%) posiadało certy-
fikat leczenia otyłości31.

Zdaniem NIK uczestnictwo w specjalistycznych kursach i szkoleniach 
pozwoliłoby na efektywne wykorzystanie istniejących kadr medycznych 
i zapewniłoby wyższy standard opieki zdrowotnej. [str. 49–50]

Wszystkie skontrolowane jednostki POZ dysponowały odpowiednim sprzę-
tem, określonym w Części V. pkt 4 ppkt 3 d), i), j) załącznika nr 1 do rozpo-
rządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ3², tj. wagą 
z wzrostomierzem, ciśnieniomierzem z różnymi rozmiarami rękawów 
dla dzieci oraz glukometrem. Wyposażenie to pozwalało na rozpoznanie 
nadwagi lub otyłości oraz innych, najczęstszych symptomów zaburzeń 
metabolicznych. [str. 50]

Objęte kontrolą jednostki POZ nie ograniczały zakresu lub liczby pacjentów 
kierowanych na badania diagnostyki laboratoryjnej, który uzależniony był 
od indywidualnego problemu nadmiernej masy ciała.

Z danych kontrolowanych jednostek wynika, że wydatki na diagnostykę 
laboratoryjną wyniosły w okresie objętym kontrolą 23 571,4 tys. zł, 

31  Wydany przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością.
3²  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych 

z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540).
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tj. 5,19% kwoty ze stawek kapitacyjnych, z czego w 2018 r. 9548,1 tys. zł 
(5,00%), w 2019 r. 11 163,6 tys. zł (5,30%) oraz w I kw. 2020 r. 
2859,7 tys. zł (4,90%). Nie odbiegało to od danych Krajowej Rady Dia-
gnostów Laboratoryjnych, według których z puli przeznaczonej na POZ 
w Polsce średnio ok. 4,5% środków wydatkowanych jest na diagnostykę 
laboratoryjną33. [str. 50–54]

Wysokość środków finansowych przeznaczanych przez świadczeniodaw-
ców POZ na działania profilaktyczne w zakresie nadwagi i otyłości wśród 
dzieci i młodzieży była niska. Aż 13 świadczeniodawców POZ (54%) nie 
poniosło żadnego wydatku na działania profilaktyczne w tym zakresie.

Wydatki na ten cel wyniosły w okresie objętym kontrolą 1 043,8 tys. zł, tj. 0,23% 
kwoty ze stawek kapitacyjnych, z czego w 2018 r. 414,6 tys. zł (0,22%), w 2019 r. 
564,8 tys. zł (0,27%) oraz w I kw. 2020 r. 64,4 tys. zł (0,11%). [str. 54–58]

Większość świadczeniodawców POZ nie porównywała liczby dzieci 
i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi do ogólnej liczby pacjentów 
w wieku 0–18 lat oraz z ogólnokrajowymi danymi w tym zakresie. Nie okre-
ślano skali problemu nadmiernej masy ciała pacjentów w celu dopasowania 
działań profilaktycznych i leczniczych zapobiegających i eliminujących taki 
stan rzeczy. W konsekwencji nie planowano i nie realizowano działań ukie-
runkowanych na tę problematykę.

Promocja zdrowia, w tym zapobieganie otyłości, prowadzona była przez 
lekarzy POZ głównie podczas indywidualnych wizyt. Polegała ona na propa-
gowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych oraz aktywności fizycznej, 
poprzez udzielanie ustnych pouczeń, wskazywanie źródła pozyskania 
informacji w tym zakresie (strony internetowe, literatura) lub przekazy-
wanie materiałów edukacyjnych będących jednocześnie materiałami pro-
mocyjnymi firm farmaceutycznych. Minister Zdrowia dostrzegał potrzebę 
prowadzenia działań profilaktycznych zapobiegających nadwadze i otyłości, 
co najmniej od 2007 r. W ówczesnym NPZ na lata 2007–2015 jeden z celów 
dotyczył poprawy sposobu żywienia i jakości zdrowotnej żywności oraz 
zmniejszenia otyłości. Działania w tym zakresie zostały również utrzymane 
w NPZ w Celu operacyjnym nr 1 Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywie-
nia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa. [str. 58–59]

Z danych pozyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK34 wynika, 
że działania jst w zakresie rozpoznawania potrzeb, inicjowania kierunków 
przedsięwzięć zmierzających do zaznajamiania mieszkańców z czynnikami 
szkodliwymi dla zdrowia oraz ich skutkami, były ograniczone. Samorządy 
wojewódzkie opracowywały programy polityki zdrowotnej obejmujące zapo-
bieganie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży. Dofinansowywały 
programy edukacyjne, organizację spotkań, pogadanek i szkoleń dotyczących 
porad dietetycznych i wspólnego przygotowywania posiłków. W przypadku 
samorządów powiatowych i gminnych, działania w tym zakresie realizowane 
były przez nieliczne, podległe im placówki oświatowe. [str. 59–60]

33  Informacja o wynikach kontroli P/16/056 – Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej.
34  Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli – Dz. U. z 2020 r. poz. 1200. Dalej: 

ustawa o NIK.
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W 2020 r. w porównaniu do 2013 r. zanotowano spadek o ok. 15 punktów 
procentowych wykonanych testów przesiewowych, a jeszcze bardziej nie-
pokojący – ok. 30 punktów procentowych – był spadek przeprowadzonych 
bilansów zdrowia. Testy przesiewowe w ramach bilansów, według danych 
ujętych w sprawozdaniu MZ-06 za rok szkolny 2018/2019 wykonano 
u 1840,4 tys. uczniów, a rok później u 1887,2 tys. uczniów (tj.: 98,9% 
i 84,1% podlegających tym testom35).

W grupie wiekowej od 2. do 19. roku życia, odsetek wykonanych bilan-
sów w stosunku do liczby pacjentów im podlegających w 2018 r. wynosił 
63,57%, a w 2019 r. 61,70%.

Infografika nr 3 
Realizacja bilansów zdrowia w poszczególnych województwach w 2019 r.
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych Ministerstwa Zdrowia.

Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży (według danych 
w sprawozdaniu MZ-06) w roku szkolnym 2018/2019 wykonano u 85,9%, 
a w 2019/2020 u 55,5%36 uczniów podlegających tym badaniom. Oznacza 
to spadek w porównaniu z poprzednimi latami szkolnymi, w których bada-
niami objęto odpowiednio: w 2014/2015 – 88,9%, 2015/2016 – 88,6% 
oraz 2016/2017 – 88,3% uczniów.

35  Na spadek odsetka wykonanych testów i bilansów w roku szkolnym 2019/2020 mogła wpłynąć 
epidemia COVID-19.

36  Na spadek odsetka wykonanych badań w roku szkolnym 2019/2020 mogła wpłynąć epidemia 
COVID-19.
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W 24 jednostkach POZ objętych kontrolą odsetek wykonanych bilan-
sów pacjentów im podlegających w 2018 r. wynosił 55,8%, a w 2019 r. 
53,5%. [str. 61–63]

Personel nielicznych POZ identyfikował pacjentów objętych badaniem 
bilansowym oraz bezpośrednio powiadamiał o tym rodziców. W większości 
jednostek poprzestawano na wywieszaniu na tablicy ogłoszeń informacji 
o rocznikach dzieci podlegających w danym roku kalendarzowym bilansom.

Minister Zdrowia nie podejmował żadnych działań w celu poprawy stop-
nia wykonywania bilansów, mimo iż posiadał informacje o niekorzystnym 
trendzie w tym zakresie. Tym samym nie wykorzystywał gwarantowanego 
świadczenia do wykrywania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży, 
a także pozbawiał się źródła informacji o skali problemu nadmiernej masy 
ciała w tej populacji.

Po wygaszeniu szkół gimnazjalnych aktualizacji wymagają warunki 
realizacji badań bilansowych w zakresie etapu edukacji, określone 
w Zał. nr 1 cz. III do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwaranto-
wanych POZ. [str. 63–64]

Objęta kontrolą dokumentacja medyczna (karty historii zdrowia i cho-
roby 400 pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi) na ogół spełniała 
wymogi w zakresie chronologii, czytelności i autoryzacji wpisów, prawi-
dłowości numeracji kart historii zdrowia i choroby oraz sposobu korekt 
błędnych zapisów. Nieprawidłowości dotyczyły braku adnotacji o masie 
i wzroście ciała, wyliczonym wskaźniku BMI oraz błędnie wyliczonej 
wielkości tego wskaźnika, mogącej skutkować postawieniem niewłaści-
wej diagnozy.

Mimo, że brak jest prawnego obowiązku przedstawiania wyników 
pomiarów wzrostu, wagi i ciśnienia krwi w centylach, to lekarze odno-
towywali je w DM. Zdaniem NIK, w celu oceny prawidłowego rozwoju 
pacjenta wskazane byłoby odnoszenie tych wyników do siatek centylo-
wych. [str. 64]

W kontroli stwierdzono, że w 672 analizowanych DM, poza nielicznymi 
wyjątkami, odnotowywano datę oraz autoryzowano przeprowadzenie 
bilansów zdrowia przez lekarza POZ. Tylko w czterech jednostkach POZ 
lekarze, w co najmniej jednej DM odnotowywali fakt udokumentowania 
w książeczce zdrowia dziecka przeprowadzonego bilansu. Brak doku-
mentowania bilansu w książeczce zdrowia dziecka uniemożliwia w kon-
sekwencji weryfikację realizacji przez lekarza POZ obowiązku zamiesz-
czania wyników badań profilaktycznych, o którym mowa w § 72 pkt 4 
i 5 rozporządzenia w sprawie DM37. Z kolei lekarz specjalista nie może 
zapoznać się z wynikami badań jeśli nie są one odnotowane w indywi-
dualnej dokumentacji medycznej pacjenta, którą jest książeczka zdrowia 
dziecka. [str. 64–66]

37  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – Dz. U. poz. 2069.
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Pomiarów ciśnienia nie odnotowano głównie w DM pacjentów w wieku 
2–6 lat, w przypadku których nie odnotowano pomiaru w 87 DM.

Brak jest prawnego obowiązku pomiaru ciśnienia u 4-latków podczas 
bilansów zdrowia, jednakże z uwagi na rekomendacje towarzystw nauko-
wych, które zalecają badanie ciśnienia krwi co najmniej raz w roku powy-
żej 3. roku życia pacjenta, zasadne jest wprowadzenie takiego obowiązku 
u 4-latków. [str. 66]

Na podstawie analizy wyliczonego przez NIK wskaźnika BMI 644 pacjen-
tów w wieku 2–18 lat stwierdzono, że nadwaga i otyłość wystąpiła u 140 
(21,7%) z nich, w tym 91 (65%) miało nadwagę, a 49 (35%) otyłość. 
Problem ten częściej dotyczył chłopców, gdzie z nadwagą zmagało się 45, 
a z otyłością 28, tj. odpowiednio: 61,6% i 38,4% z nadmierną masą ciała. 
Nadwaga i otyłość najczęściej była w grupie wiekowej od 10 do 14 lat, 
a najrzadziej od 2 do 4 lat.

Spośród 140 pacjentów z nadmierną masą ciała, u 94 lekarze POZ zdia-
gnozowali ten problem i podjęli działania diagnostyczne lub lecznicze 
w stosunku do nich (lub ich rodziców), w tym obejmujące pouczanie 
o zagrożeniach i kierowanie do poradni specjalistycznych.

W 46 ze 140 (32,9%) przypadków lekarze nie postawili pacjentom 
diagnozy nadwagi lub otyłości, mimo że wartość BMI na to wskazywała. 
W 39 przypadkach dotyczyło to nadwagi (84,8%), a w siedmiu otyłości 
(15,2%).

W stosunku do 44 spośród 46 ww. pacjentów, pomimo BMI wskazującego 
na nadwagę lub otyłość, lekarze nie podjęli żadnych działań lub w DM brak 
było informacji o stanie zdrowia pacjenta w tym zakresie. W dwóch przy-
padkach, mimo że BMI wskazywało na nadwagę lub otyłość lekarz stwier-
dził, że pacjent jest zdrowy i nie zalecił żadnych działań diagnostycznych 
lub leczniczych. Powyższe nieprawidłowości lekarze przeprowadzający 
bilanse wyjaśniali nadmiarem pracy lub uwarunkowaniami genetycznymi 
i rodzinnymi pacjentów.

W ocenie NIK brak poprawnego diagnozowania nadwagi lub otyłości, 
poprzez nieobliczanie BMI, bagatelizowanie i traktowanie problemu tylko 
jako defektu wizualnego może spowodować poważne skutki zdrowotne 
w przyszłości. [str. 66–69]

W celu uzyskania wiarygodnych danych w zakresie masy ciała i wzrostu 
pacjenta POZ musi dokonywać przynajmniej raz w roku ww. pomiarów, 
by spełnić obowiązki sprawozdawcze w tym zakresie, wynikające z § 6 
ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie zakresu niezbęd-
nych informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców38. Obowiązek 
ten spełniono w I kw. 2020 r. w stosunku do 195 348 pacjentów w wieku 
0–18 lat, tj. u 2,8% pacjentów tej grupy wiekowej będących na listach 
aktywnych lekarzy POZ.

38  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych 
informacji przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania 
tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń 
ze środków publicznych – Dz. U. poz. 1207, ze zm.
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Spośród 64 pacjentów w wieku 0–18 lat, którzy zgłosili się do lekarza POZ 
w I kwartale 2020 r. poza bilansami zdrowia, pomiaru długości i masy ciała 
dokonano u 13 z nich, tj. 20,3%. U sześciu obliczono wskaźnik BMI, a u jed-
nego zdiagnozowano otyłość i wdrożono leczenie. [str. 69–70]

Z analizy 240 DM pacjentów poradni POZ, u których zdiagnozowano zabu-
rzenia metaboliczne (w tym u 21539 otyłość – kod ICD-10: E66) wynika, 
że najczęściej były one diagnozowane podczas bilansów zdrowia, następnie 
podczas wizyt z powodu infekcji, wystąpienia symptomów zaburzeń meta-
bolicznych lub innych wizyt, np. przedłużenia leków lub ogólnego złego 
samopoczucia.

Zapisy w 160 kartach medycznych pacjentów poradni AOS wskazywały, 
że pacjenci z otyłością lub innymi zaburzeniami będącymi jej powikła-
niem, kierowani byli głównie przez lekarzy POZ. Potwierdza to szczególną 
rolę lekarzy POZ diagnozujących te zaburzenia podczas bilansów zdrowia.

Po rozpoznaniu symptomu zaburzeń metabolicznych jakim była nad-
mierna masa ciała, lekarze POZ kierowali na badania diagnostyczne, 
do poradni specjalistycznej lub udzielali porad w zakresie zmiany stylu 
życia. Łącznie 211 z 240 (87,9%) pacjentów skierowano na badania 
laboratoryjne, których zakres uzależniony był od skali otyłości i innych 
symptomów zaburzeń metabolicznych. Pacjentów kierowano głównie 
do poradni endokrynologicznej, diabetologicznej, metabolicznej i kar-
diologicznej. [str. 70–72]

Z zapisów w DM 240 pacjentów POZ wynika, że 119 (49,6%) podjęło 
leczenie, a 18 (7,5%) zakwestionowało diagnozę. U 29 (24,4%) pacjentów, 
którzy podjęli leczenie nastąpiła poprawa stanu zdrowia, u 34 (28,6%) 
wystąpił brak poprawy lub pogorszenie stanu zdrowia, a redukcja ciała 
u 37, tj. 15,4%. W pozostałych przypadkach brak było informacji o efektach.

Z danych NFZ wynika, że spośród 102 pacjentów skierowanych przez 
lekarzy POZ do leczenia w poradni endokrynologicznej lub poradni endo-
krynologicznej i diabetologicznej dla dzieci, leczenie podjęło 52 pacjentów, 
tj. 51%.

Efektem leczenia zaburzeń metabolicznych przez lekarzy AOS była redukcja 
masy ciała 21 spośród 160 pacjentów (13,1% analizowanych przypadków).
 [str. 72–74]

W NPZ zakładano zapewnienie dostępności do porad żywieniowo-diete-
tycznych dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci w wieku 0–5 lat. Minister nie 
wprowadził porady dietetycznej do koszyka świadczeń gwarantowanych, 
tłumacząc to brakiem rekomendacji tego świadczenia40. Lekarze POZ jak 
i AOS wskazywali, że brak ujęcia w koszyku świadczeń gwarantowanych 
porad dietetycznych ogranicza skuteczność zapobiegania i leczenia otyłości, 
a udział dietetyka w zespole terapeutycznym zwiększyłby efektywność 
leczenia. [str. 75–76]

39  U 10 z 25 pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi innymi niż choroba otyłości (kod ICD-10: E-66),  
na dalszym etapie leczenia również stwierdzono masę ciała wskazującą na otyłość.

40  Przez Prezesa Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji.
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Jedynie w 95 ze 160 analizowanych kart zdrowia i choroby (59,4%), 
prowadzonych przez objęte kontrolą jednostki AOS, odnotowano prze-
kazanie informacji o wdrożonym leczeniu specjalistycznym do lekarzy 
POZ. W sytuacji braku systemu indywidualnej informacji medycznej 
pacjenta powoduje to brak przepływu informacji o stanie zdrowia 
pomiędzy placówkami medycznymi. Uniemożliwiało to prowadzenie 
przez poradnie POZ skoordynowanego i skutecznego leczenia zaburzeń 
metabolicznych. [str. 76–77]

Brak współdziałania 
lekarzy AOS i POZ 
w procesie leczenia 

zaburzeń metabolicznych
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Mając na uwadze konieczność zapewnienia przez system opieki zdrowot-
nej skutecznego dostępu do profilaktyki, diagnostyki i leczenia dzieciom 
i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości oraz 
chorób cywilizacyjnych, Najwyższa Izba Kontroli uznaje za niezbędne reali-
zację wniosków, w tym ujętych również w wystąpieniach pokontrolnych, 
skierowanych do:

 y Ministra Zdrowia o:
1) Przygotowanie i wdrożenie ogólnopolskiego, kompleksowego planu 

działań mających na celu profilaktykę i leczenie nadwagi i otyłości, 
poprzedzonego analizą funkcjonowania systemu opieki nad dziećmi 
i młodzieżą z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości 
i chorób cywilizacyjnych.

2) Zapewnienie adekwatnych do potrzeb zasobów, struktur i standar-
dów organizacyjnych, umożliwiających realizację kompleksowego 
planu działania w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i oty-
łości dzieci i młodzieży, w tym systemu monitorowania i nadzoru 
nad organizacją i sposobem sprawowania opieki zdrowotnej nad 
małoletnimi, jej efektami, dostępnością do profilaktyki, diagnostyki 
i leczenia i jakością świadczonych usług zdrowotnych.

3) Podjęcie skutecznych działań w celu zapewnienia odpowiedniej 
liczby lekarzy specjalistów w dziecięcych dziedzinach medycyny 
na podstawie opracowanych wskaźników, poprzez zwiększenie 
liczby miejsc rezydenckich oraz stworzenie lekarzom odpowiednich 
zachęt do specjalizowania się w tym zakresie.

4) Podjęcie działań związanych z oszacowaniem populacji dzieci 
i młodzieży z nadwagą i chorych niezdiagnozowanych na otyłość, 
a także będących w tej grupie ryzyka, w celu doboru skali i rozmiaru 
prowadzonych działań profilaktycznych i leczniczych.

NIK zwraca uwagę, że nie zrealizowano wniosku z 2017 r. ujętego w Infor-
macji o wynikach kontroli P/16/073 – Wdrażanie zasad zdrowego żywienia 
w szkołach publicznych, dotyczącego podjęcia przez Ministra Zdrowia dzia-
łań mających na celu rozszerzenie zakresu zbieranych danych dotyczących 
realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami w szkołach tak, aby 
podmioty lecznicze były zobowiązane do przekazywania zbiorczych wyników 
badań BMI, pozwalających na określenie odsetka dzieci z zaburzeniami masy 
ciała.

5) Podjęcie działań mających na celu zwiększenie liczby wykonywanych 
badań bilansowych u dzieci i młodzieży, ze szczególnym uwzględnie-
niem działań edukacyjnych nakierowanych na rodziców i opiekunów 
małoletnich pacjentów.

6) Zasięgnięcie opinii konsultanta krajowego do spraw pediatrii, co do 
zasadności wprowadzenia obowiązku: wykonywania pomiaru 
ciśnienia krwi podczas bilansu zdrowia 4-latka, prowadzenia siatek 
centylowych przez lekarzy POZ w ramach wewnętrznej dokumentacji 
medycznej oraz odnotowywania w niej faktu udokumentowania 
w książeczce zdrowia dziecka przeprowadzonych działań profilak-
tycznych i leczniczych.

Minister Zdrowia
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Ponadto NIK kieruje do Ministra Zdrowia wnioski o podjęcie działań legi-
slacyjnych mających na celu:

1) Zmianę art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach 
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych41 poprzez wpro-
wadzenie do koszyka świadczeń gwarantowanych świadczeń z zakresu 
poradnictwa żywieniowego i leczenia dietetycznego.
Obecnie stosowane świadczenia mające na celu profilaktykę i lecze-
nie dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi 
z otyłości i chorób cywilizacyjnych nie są w pełni skuteczne, a liczba 
pacjentów zmagających się z nimi systematycznie rośnie. Ustalenia kon-
troli potwierdzają zgodną opinię lekarzy specjalistów prowadzących 
dzieci z problemami nadmiernej masy ciała, iż wprowadzenie porady 
dietetycznej do koszyka świadczeń gwarantowanych z zakresu AOS 
sprzyjałoby osiąganiu efektów w leczeniu.

2) Wprowadzenie świadczeń zespołów interdyscyplinarnych gwaran-
tujących opiekę lekarza, psychologa, dietetyka i rehabilitanta/fizjo-
terapeuty do świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej 
opieki specjalistycznej, ujętych w Załączniku nr 1 – Wykaz świadczeń 
gwarantowanych w przypadku porad specjalistycznych oraz warunki ich 
realizacji, do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki 
specjalistycznej4².
Potrzebę wprowadzenia opieki sprawowanej przez zespoły interdy-
scyplinarne, zapewniające holistyczne podejście do leczenia chorób 
i ich powikłań, jednoznacznie potwierdzają ustalenia wielu kontroli 
przeprowadzanych przez NIK w ostatnich latach. Bez wykorzystania 
wiedzy specjalistycznej z różnych dziedzin medycyny nie jest możliwe 
m.in. skuteczne zapobieganie oraz leczenie otyłości i jej powikłań, 
powodujących w przyszłości ogromne negatywne skutki zdrowotne, 
społeczne jak i ekonomiczne.

3) Aktualizację warunków realizacji badań bilansowych określonych 
w Załączniku nr 1 – Wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza podsta-
wowej opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji, Część III – Warunki 
realizacji porad patronażowych oraz badań bilansowych, w tym badań 
przesiewowych, do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 
2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej 
opieki zdrowotnej43 w zakresie etapu edukacji w związku z wygaszeniem 
szkół gimnazjalnych.
Powyższy przepis stanowi m.in., że profilaktyczne badanie lekarskie 
(bilans zdrowia) przeprowadza się: w klasie I gimnazjum – lp. 10, 
w klasie I szkoły ponadgimnazjalnej – lp. 11 oraz w ostatniej klasie 
szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19 roku życia – lp. 12. Zgodnie 
z art. 127 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadza-

41  Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, ze zm.
4²  Dz. U. z 2016 r. poz. 357, ze zm.
43  Dz. U. z 2021 r. poz. 540.
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jące ustawę – Prawo oświatowe44 z dniem 1 września 2017 r. została 
zlikwidowana klasa I dotychczasowego gimnazjum, a w latach następ-
nych jego kolejne klasy.

Najwyższa Izba Kontroli wnosi również o zintensyfikowanie prac, w ramach 
rozpoczętego procesu legislacyjnego, nad przygotowaniem projektu ustawy 
regulującej zawód dietetyka.

 y Świadczeniodawców AOS o:
1) Zapewnienie bieżącej aktualizacji danych dotyczących personelu 

udzielającego świadczeń medycznych, wykazanego w umowie z NFZ.
2) Systematyczne monitorowanie realizacji obowiązku przekazywania 

przez lekarza AOS kierującemu lekarzowi POZ informacji związanych 
z leczeniem pacjenta, o których mowa w § 12 ust. 4 rozporządzenia 
w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej oraz dokumentowania tego faktu.

 y Świadczeniodawców POZ o:
1) Podejmowanie działań mających na celu zapewnienie rzetelnej 

realizacji i dokumentowania bilansów zdrowia przez lekarzy udzie-
lających tych świadczeń.

2) Podejmowanie działań mobilizujących lekarzy do stałego aktuali-
zowania wiedzy w zakresie profilaktyki, diagnozowania i leczenia 
otyłości w celu skutecznego rozpoznawania choroby i koordynowa-
nia działań leczniczych u pacjentów z otyłością.

3) Zapewnienie rzetelnych, zgodnych ze stanem faktycznym danych 
w sprawozdaniach statystycznych dotyczących świadczeń opieki 
zdrowotnej.

44  Dz. U. z 2017 r. poz. 60, ze zm.

Świadczeniodawcy AOS

Świadczeniodawcy POZ
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5.1. Rozwiązania organizacyjne zabezpieczające  
udzielanie świadczeń zdrowotnych dzieciom i młodzieży 
z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości 
oraz chorób cywilizacyjnych

Funkcjonujące rozwiązania organizacyjne nie zabezpieczały udzielania 
adekwatnych do potrzeb świadczeń zdrowotnych dzieciom i młodzieży 
z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości oraz chorób 
cywilizacyjnych.

W ramach systemu opieki zdrowotnej nie funkcjonowały kompleksowe 
rozwiązania zapewniające opiekę zdrowotną, ukierunkowane na zapo-
bieganie i leczenie nadwagi, otyłości oraz powikłań zdrowotnych z niej 
wynikających wśród dzieci i młodzieży. Brak standaryzacji działań, jedno-
znacznych wytycznych Ministra Zdrowia w tym zakresie powodował, że 
problem nadwagi lub otyłości był często bagatelizowany przez podmioty 
systemu opieki zdrowotnej, które nie czuły się zobowiązane i kompetentne 
do prowadzenia profilaktyki, a przede wszystkim leczenia otyłości. Mimo, 
iż Ministerstwo Zdrowia w NPZ, w ramach zadań służących realizacji Celu 
operacyjnego 1, zakładało prowadzenie prac nad utworzeniem założeń 
dotyczących leczenia osób z otyłością oraz ich upowszechnienie, to nie 
stworzono wytycznych w tym zakresie. Opracowane w 2014 r., a następ-
nie aktualizowane w 2018 r. Zasady postępowania w nadwadze i otyłości 
w praktyce lekarza rodzinnego były wytycznymi Kolegium Lekarzy Rodzin-
nych w Polsce, Polskiego Towarzystwa Medycyny Rodzinnej oraz Polskiego 
Towarzystwa Badań nad Otyłością. Skierowane były one do lekarzy rodzin-
nych, a ich celem było przedstawienie zaleceń opartych na potwierdzonych 
danych i stanowisku ww. Kolegium i Towarzystw, dotyczących postępo-
wania z dziećmi i dorosłymi mającymi nadwagę lub otyłość. Ze względu 
na skalę problemu nadmiernej masy ciała, powyższe środowiska uznały 
za konieczne dostarczenie lekarzom rodzinnym narzędzia ułatwiającego 
prawidłowe rozpoznawanie tych chorób oraz ich leczenie w sytuacji, gdy 
brak jest możliwości kompleksowego leczenia otyłości w systemie opieki 
zdrowotnej w ramach powszechnego ubezpieczenia.

W ramach systemu opieki zdrowotnej nie funkcjonowały specjalistyczne 
ośrodki leczenia otyłości jak również brak było jednoznacznego podziału 
kompetencji w zakresie leczenia tej choroby. Z uwagi na powyższe pacjenci 
POZ z otyłością, u których na podstawie zleconych badań laboratoryjnych 
nie potwierdzono wystąpienia powikłań z niej wynikających, byli często 
kierowani do leczenia specjalistycznego – głównie do poradni endokry-
nologicznej lub metabolicznej. Dotyczyło to 61 z 13745, tj. 44,5% pacjen-
tów. Pomimo braku regulacji w zakresie specjalistycznego leczenia osób 
z nadmierną masą ciała, w żadnej ze skontrolowanych jednostek POZ nie 
wprowadzono pisemnych wytycznych, do jakich ośrodków należy kiero-
wać takich pacjentów. W przypadku funkcjonowania w ramach danej jed-
nostki Poradni Promocji Zdrowia kierowano do niej pacjentów z nadwagą 

45  Liczba pacjentów, którzy zgłosili się do POZ z wynikami badań laboratoryjnych i zostali 
skierowani do leczenia specjalistycznego.
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i otyłością. Natomiast powszechną praktyką było kierowanie pacjentów 
do poradni specjalistycznej według uznania lekarza, w porozumieniu 
z rodzicem małoletniego pacjenta.

Kierownik jednej skontrolowanej jednostki stwierdziła, że nie są potrzebne 
dodatkowe wytyczne w zakresie regulacji leczenia otyłości.

Przykład

Kierownik Poradni Rodzinnej „Dar Serca” Spółka Partnerska w Elblągu, 
wyjaśniła m.in., że lekarze Poradni kierują pacjentów z otyłością do specja-
listów, zgodnie ze swoją wiedzą medyczną i obowiązującymi standardami. 
Nie potrzebują do tego dodatkowych wytycznych administracyjnych. W trakcie 
każdego badania lekarskiego, bez względu na powód wizyty, zwracają uwagę 
na ogólny stan zdrowia pacjentów i reagują nawet, jeśli pacjent nie dostrzega 
problemu i nie odczuwa dolegliwości związanych z nadwagą lub otyłością.

W kontroli świadczeniodawców AOS, stwierdzono, że w przypadku 
81 pacjentów (50%), jedynym powodem skierowania do leczenia specjali-
stycznego była otyłość (kod ICD-10: E66).

Kluczowym problemem w obszarze wczesnego wykrywania otyłości jest 
brak systemowego podejścia do screeningu46 w zakresie masy ciała oraz 
otyłości. Obowiązujące schematy bilansów zdrowotnych u dzieci oraz 
badań profilaktycznych poza stwierdzeniem nadmiaru masy ciała u osoby 
poddawanej badaniom nie wskazują możliwości dalszego postępowania.

Brak wytycznych dla AOS, co do specjalistycznego leczenia otyłości powo-
dował, że mimo stanowiska Ministra Zdrowia47, iż to lekarz POZ powinien 
prowadzić ww. leczenie, to lekarze specjaliści podejmowali się działań 
zmierzających do redukcji masy ciała, zarówno u pacjentów ze stwierdzoną 
otyłością jak i z zaburzeniami metabolicznymi z niej wynikającymi.

Rozwiązania organizacyjne służby zdrowia nie tworzyły warunków 
do zapewnienia kompleksowej opieki ukierunkowanej na profilaktykę 
i leczenie nadwagi i otyłości. Struktura systemu opieki zdrowotnej oraz 
podział zadań między podmiotami medycznymi nie były dostosowane 
do występujących potrzeb w tym zakresie. Z uwagi na skalę nadmiernej 
masy ciała wśród dzieci i młodzieży, a także problemy zdrowotne, jakie 
wywołuje nieleczona otyłość, a w konsekwencji tego skutki społeczne i eko-
nomiczne, zasadne jest zapewnienie skutecznego dostępu do profilaktyki 
i leczenia.

Zgodnie ze stanowiskiem Ministra Zdrowia to lekarz POZ powinien rozpo-
znać chorobę otyłości, a także prowadzić działania prewencyjne i dobrać 
właściwe leczenie. POZ stanowi centralne ogniwo systemu opieki zdrowot-
nej w Polsce. Lekarz rodzinny jest profesjonalistą opieki zdrowotnej, który 
ma najczęściej kontakt z ogółem ludności. Należy podkreślić również ważną 
rolę lekarza rodzinnego w promocji zdrowia na poziomie społeczności 
lokalnej.

46  Testy przesiewowe, które warto przeprowadzać wyłącznie wtedy, kiedy wczesne wykrycie 
choroby może kierować pacjenta na odpowiednią ścieżkę leczenia.

47  Odpowiedź podsekretarza stanu w Ministerstwie Zdrowia z dnia 29 kwietnia 2014 r. 
na interpelację nr 25506.
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Jednakże nie tylko na lekarzu POZ ma spoczywać pełna odpowiedzialność 
w tym zakresie, konieczne jest stworzenie odpowiednich warunków 
organizacyjnych służby zdrowia. W dostępnej literaturze wskazuje się, 
że szczególną rolę w zapobieganiu i leczeniu otyłości odgrywają zespoły 
terapeutyczne składające się z odpowiednio przygotowanych pracowników 
sektora zdrowia – lekarzy, w tym o specjalizacji obesitologia, dietetyków, 
fizjoterapeutów oraz doradców sportowych i psychologów. Takie rozwią-
zania funkcjonują m.in. w krajach europejskich oraz w Stanach Zjednoczo-
nych.

Dane w zakresie występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży 
w Polsce w porównaniu z innymi krajami europejskimi, rekomendacje 
w zakresie podejścia do problemu otyłości i nadwagi oraz systemy leczenia 
dzieci chorujących na otyłość w wybranych krajach przedstawiono w opra-
cowaniu sporządzonym przez dr. Michała Brzezińskiego48, stanowiącym 
załącznik nr 6.3.

W pięciu z ośmiu jednostek AOS udzielano darmowych porad dietetycz-
nych, a w czterech dodatkowo porad psychologicznych wspomagających 
leczenie pacjentów z otyłości w poradniach endokrynologicznych i diabe-
tologicznych.

Przykład

W Uniwersyteckim Szpital Dziecięcym w Lublinie stwierdzono, że brak 
zapewnienia porad dietetycznych w ramach NFZ utrudnia proces leczenia 
dzieci i młodzieży z chorobą otyłości. W związku z tym jednostka realizowała 
ten rodzaj świadczenia we własnym zakresie i na własny koszt.

Kierownicy kontrolowanych jednostek AOS wskazywali ponadto 
na potrzebę ujęcia w koszyku świadczeń gwarantowanych porad psycho-
loga i rehabilitanta w celu wzmocnienia skuteczności leczenia otyłości.

Przykład

Prezes Zarządu Centrum Medycznego MEDYK w Rzeszowie przedstawił 
opinie psychologa i rehabilitanta, specjalistów pracujących w tej jednostce 
z osobami otyłymi. Psycholog wskazał, że w pracy z młodym pacjentem dys-
ponuje narzędziami, które uczą samokontroli i wiary w swoje osiągnięcia, 
dziecko musi się czuć rozumiane i wspierane w nauce nowych schematów. 
Dziecko z problemem otyłości jest reprezentantem systemu rodzinnego, a sys-
tem ten jest punktem wyjścia do analizy przyczyn problemu, dlatego rodzice 
są również ważnym elementem w procesie zmiany. Natomiast opinia fizjo-
terapeuty wskazuje, że zajęcia rehabilitacyjne muszą być prowadzone przez 
osobę wykwalifikowaną, gdyż ogromny nacisk należy położyć na ergonomię 
ćwiczeń, zajęcia muszą być więc prowadzone w sposób, który dostosuje tempo 
jak i rodzaj ćwiczeń do konkretnego pacjenta.

48  Lekarz, specjalista pediatrii. Absolwent Akademii Medycznej w Gdańsku, adiunkt w Katedrze 
i Klinice Pediatrii, Gastroenterologii, Alergologii i Żywienia Dzieci Gdańskiego Uniwersytetu 
Medycznego. W latach 2016–2018 ekspert pomocniczy Ministerstwa Zdrowia w zakresie 
pediatrycznych MPZ. Ekspert Banku Światowego i Światowej Organizacji Zdrowia. Autor 
publikacji naukowych z zakresu pediatrii, otyłości i zdrowia publicznego, twórca i realizator 
programów, polityk i strategii zdrowotnych dla samorządów terytorialnych oraz administracji 
państwowej.
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Świadczeniodawcy POZ wskazywali na potrzebę włączenia w proces 
leczenia nadwagi i otyłości dietetyka, a w niektórych przypadkach rów-
nież psychologa. Podkreślali, że wynika to z faktu, iż leczenie otyłości bez 
fachowego doradztwa zmieniającego dotychczasowy tryb życia, w więk-
szości przypadków nie przyniesie spodziewanych efektów. Złe nawyki 
żywieniowe są udziałem całych rodzin, a otyłość dotyczy wielu ich człon-
ków, nie tylko jednego dziecka. Zauważenie przez rodziców problemu 
nadmiernej masy ciała u dzieci oraz wdrożenie leczenia wymaga czasu, 
dużych nakładów pracy, a często także środków finansowych, związanych 
z opłacaniem wizyt oraz dojazdem do specjalistów. Tylko w jednej z przy-
chodni POZ49 wskazano, że nie ma potrzeby współdziałania dietetyka 
w leczeniu otyłości, gdyż porady w tym zakresie udzielane są w czasie 
wizyt przez lekarzy POZ.

W ocenie NIK obszar profilaktyki i leczenia otyłości nadal potrzebuje 
wielu uregulowań i działań zarówno na poziomie centralnym jak i lokal-
nym. W Polsce w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej brak 
jest dostępności leczenia behawioralnego pacjentów w zintegrowanych 
zespołach leczniczych.

W okresie objętym kontrolą brak było systemowych rozwiązań umożliwia-
jących stały i rzetelny monitoring oraz nadzór nad organizacją, sposobem 
oraz efektywnością opieki zdrowotnej nad dziećmi i młodzieżą, w szcze-
gólności z problemami nadmiernej masy ciała oraz powikłań z niej wyni-
kających. Minister Zdrowia monitorował stan zdrowia dzieci i młodzieży 
oraz zabezpieczenie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad nimi w oparciu 
o dane przekazywane w ramach statystyki publicznej przez świadczenio-
dawców POZ, dane NFZ oraz raporty opracowane na zlecenie Ministra 
Zdrowia m.in. przez instytuty badawcze.

Ministerstwo Zdrowia dysponowało danymi statystycznymi o stanie 
zdrowia dzieci i młodzieży pochodzącymi ze sprawozdań MZ-11 oraz 
MZ-06. Dotyczą one wyłącznie pacjentów, którzy skorzystali ze świad-
czeń medycznych udzielanych przez lekarza POZ lub higienistkę szkolną 
i zdiagnozowano u nich określony problem zdrowotny. Z tego powodu 
ww. sprawozdania nie oddają rzeczywistego stanu zdrowia oraz potrzeb 
w tym zakresie całej populacji dzieci i młodzieży. Sprawozdania te były ana-
lizowane przez Ministra Zdrowia pod kątem poszczególnych problemów 
zdrowotnych dzieci i młodzieży. Wyniki tych analiz zawierają MPZ zamiesz-
czone na stronie BASIW50, jednakże w zakładce Epidemiologia, dotyczącej 
m.in. informacji na temat najważniejszych chorób wśród dzieci51, brak 
jest wyszczególnienia choroby otyłości. Dane statystyczne ze sprawozdań 
MZ-06 i MZ-11 były porównywane przez Ministerstwo, m.in. z danymi 

49  „Aldemed” Centrum Medyczne w Zielonej Górze.
50  BASiW – Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych, https://basiw.mz.gov.pl/.
51  W zakładce Epidemiologia zawarto dane dotyczące struktury problemów zdrowotnych 

wg wskaźnika DALY dla populacji kobiet i mężczyzn w Polsce oraz wszystkich grup wiekowych 
(przedziały pięcioletnie). DALY – wskaźnik umożliwiający wieloaspektowe szacowanie 
konsekwencji utraty zdrowia, stanowiący sumę liczby utraconych lat życia (years of life lost, 
YLL) z powodu przedwczesnego zgonu oraz liczby lat przeżytych z niesprawnością (years of life 
with disability, YLD) – https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3363.
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pochodzącymi z NFZ, które pozyskiwane były według innej metodyki, dla-
tego do wniosków wyciąganych z tych porównań należy podchodzić z dużą 
ostrożnością.

W ramach statystyki publicznej nie zapewniono gromadzenia pełnych 
informacji o realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad dziećmi i mło-
dzieżą. Informacje gromadzone w sprawozdaniach MZ-06 nie zawierają 
żadnych danych o masie ciała dzieci i młodzieży oraz ich stanie zdrowia 
w tym zakresie. W sprawozdaniach MZ-11 zawarte są informacje o liczbie 
pacjentów z otyłością (kody ICD-10: E65-E68), w pięciu grupach wieko-
wych, tj. 0–2, 3–4, 5–9, 10–14, 15–18 lat.

W ocenie NIK, dane sprawozdawcze nie zapewniają pełnego i spójnego 
monitorowania oraz nadzoru nad opieką zdrowotną nad dziećmi i mło-
dzieżą w zakresie nadwagi i otyłości. Ponadto dane w zakresie testów 
przesiewowych i badań bilansowych dotyczą tylko i wyłącznie liczby zre-
alizowanych świadczeń, a mogłyby stanowić główne źródło danych o ich 
stanie zdrowia.

Minister Zdrowia dysponował także analizami odnoszącymi się do czyn-
ników ryzyka powodujących najczęstsze choroby wśród dzieci, wykorzy-
stującymi dane ze sprawozdań MZ-11. W Raporcie dotyczącym roli POZ 
w zakresie diagnozowania i zaspokajania potrzeb zdrowotnych pacjentów 
oraz zasobów niezbędnych do jej realizacji, sporządzonym przez Narodowy 
Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny5² we wrześniu 
2020 r., zawarto m.in. następujące wnioski:

 − w 2018 r. ponad 27% dzieci do 6. roku życia zapisanych do lekarzy POZ 
w ogóle nie skorzystało z ich porady,

 − w 2018 r. występowanie otyłości stwierdzono u 1,2% aktywnych 
pacjentów POZ w wieku 0–18 lat,

 − brak skoordynowanej opieki nad chorym (POZ-AOS-leczenie szpitalne).

Minister dysponował również danymi o stanie zdrowia dzieci i młodzieży, 
w tym o nadwadze i otyłości, pozyskanymi w trakcie realizacji Celu ope-
racyjnego 1 NPZ. Opracowane w ich ramach raporty53 zawierają dane 
dotyczące skali nadwagi i otyłości w wybranych grupach wiekowych dzieci 
i młodzieży. Wskazywały one, że skala nadwagi i otyłości wśród polskich 
dzieci jest bardzo niepokojąca, jednakże dane te pozostawały w sprzeczno-
ści z danymi wynikającymi ze sprawozdań MZ-11.

5²  Dalej: NIZP-PZH.
53  Raporty dostępne w Ministerstwie Zdrowia:
 –  cztery raporty częściowe z badań przeprowadzonych przez Instytut „Pomnik – Centrum 

Zdrowia Dziecka” w ramach dwóch projektów badawczych realizowanych od 2017 r. pt. 
Przeprowadzenie kompleksowych badań epidemiologicznych dotyczących sposobu żywienia 
i stanu odżywienia społeczeństwa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem małych dzieci, wraz 
z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności fizycznej, 
poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu;

 –  dwa raporty z projektów realizowanych przez Instytut Matki i Dziecka, tj. w latach: 2016–2017, 
w ramach europejskiego projektu monitorowania otyłości u dzieci – Nadwaga i otyłość u polskich 
8-latków w świetle uwarunkowań biologicznych, behawioralnych i społecznych, 2018–2019 
polegającego na prowadzeniu badań w populacji dzieci i młodzieży w zakresie oceny wybranych 
wskaźników zdrowia, zachowań prozdrowotnych i występowania zachowań ryzykownych – 
Zdrowie i styl życia polskich uczniów.
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W okresie objętym kontrolą Ministerstwo nie prowadziło analizy adekwat-
ności i efektywności udzielanych profilaktycznych i edukacyjnych świad-
czeń opieki zdrowotnej, badań bilansowych i funkcjonowania medycyny 
szkolnej.

Na podstawie ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami Ministerstwo 
ww. zadania zleciło IMiD, który corocznie począwszy od 30 kwietnia 2021 r. 
jest zobowiązany przedkładać informację o sprawowanej opiece nad uczniami.

W NPZ, Cel operacyjny 1, zadanie 3 Badania, analizy i współpraca między-
narodowa, działanie 3.1 pkt 9 ujęto analizę adekwatności i efektywności 
udzielanych profilaktycznych i edukacyjnych świadczeń opieki. Zlecone 
przez Ministra badanie w ramach działania 3.1 nie obejmowało dzieci 
i młodzieży, gdyż dotyczyło tylko osób dorosłych.

W ocenie NIK w systemie opieki zdrowotnej brak jest spójnego systemu 
monitorowania i nadzoru nad sposobem sprawowania tej opieki, jej efek-
tami, dostępnością świadczeń gwarantowanych i jakością świadczonych 
usług. Jedną z głównych przyczyn w tym zakresie jest niezapewnienie przez 
Ministra Zdrowia rzetelnego źródła informacji o stanie zdrowia, obejmują-
cych całą populację dzieci i młodzieży.

Z danych GUS wynika, że liczba dzieci i młodzieży w wieku 0–18 lat wyno-
siła 7311,2 tys. w 2018 r., 7314,6 tys. w 2019 r. oraz 7303,4 tys. w 2020 r.

Liczba osób z tej grupy wiekowej zadeklarowana na listach aktywnych 
lekarzy POZ54 wynosiła 6942,2 tys. w 2018 r., 7025,5 tys. w 2019 r. oraz 
6969,3 tys. w 2020 r., co stanowiło odpowiednio 95%, 96,1%, 95,4% 
wszystkich dzieci i młodzieży w wieku 0–18 lat w Polsce. Według danych NFZ 
w latach 2018–2020 (I kwartał) liczba pacjentów POZ w wieku od 0 do 18 lat 
ze zdiagnozowaną otyłością (kody ICD-10: E-66 i E66-0–E-66-9) wynosiła 
odpowiednio: 21 577 (w tym 15 235 pierwszorazowych), 23 675 (w tym 
16 628 pierwszorazowych) i 6539 (w tym 4225 pierwszorazowych). Nato-
miast we wszystkich poradniach AOS w analogicznym okresie leczonych było 
93 461, 101 408 i 22 924 przypadków pacjentów, u których zdiagnozowano 
otyłość55.

54  Dane pozyskane z NFZ.
55  Jeden pacjent leczony w kilku poradniach mógł w każdej mieć zdiagnozowaną otyłość, dlatego 

liczba przypadków pacjentów może znacząco przekraczać liczbę pacjentów z otyłością.

Nierzetelne i niepełne 
dane o stanie zdrowia 
dzieci i młodzieży
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Infografika nr 4 
Odsetek dzieci i młodzieży ze zdiagnozowaną otyłością w skontrolowanych POZ

Udział % dzieci i młodzieży
z otyłością (kody ICD-10: E65-E68)

Nazwa województwa
oraz skontrolowanego POZ

Kujawsko-Pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Opolskie

Podkarpackie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-Mazurskie

Przychodnia Medycyny Rodzinnej„Nowy Fordon” sp. z o.o. w Bydgoszczy
SPZOZ w Mogilnie

Miejski ZOZ sp. z o.o. we Włocławku

NZOZ „Farmed” Stanisław Podgórski w Lublinie 
SPZOZ nr 1 w Bełżycach

SPZOZ w Bychawie

„Aldemed” Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Zielonej Górze
NZOZ Przychodnia Lekarska „Sanus” S. C. w Zielonej Górze

Gorzowska Lecznica Specjalistyczna Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp.

SPZOZ „Centrum” w Opolu
Optima Medycyna S.A. w Opolu

SPZOZ „Zaodrze” w Opolu

ZOZ nr 2 w Rzeszowie
SP Miejsko-Gminnym ZOZ w Jaśle

„Medyk” spółka z o.o. w Stalowej Woli

Nadmorskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Gdańsku 
SP Miejski ZOZ w Słupsku 

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej sp. z o.o. w Świętochłowicach
Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie

ZOZ w Kłobucku

„Promed” sp. z o.o. w Kielcach

Poradnia Rodzinna „Dar Serca” Spółka Partnerska w Elblągu
Podmiot Leczniczy „Twój Lekarz”, Elżbieta i Jerzy Bubeła Spółka Jawna w Ornecie

„Janiszewski i Partnerzy–Lekarze” w Pasłęku

0,60%
4,54%
2,59%

0,40%
0,54%
3,52%

0,57%
2,62%
0,39%

0,27%
0,21%
0,14%

1,60%
4,01%
0,80%

1,62%
0,27%

0,31%
2,03%
0,96%

3,18%

1,24%
1,07%
9,71%

Źródło: dane z kontroli NIK na podstawie sprawozdań MZ-11.

Zgodnie z danymi przedstawionymi przez Ministra w odpowiedzi na inter-
pelację nr 25171 w sprawie zwiększających się problemów społeczeństwa 
związanych z nadwagą i otyłością z 7 stycznia 2019 r. polskie dzieci zali-
czane są od kilku lat do najszybciej tyjących w Europie56. W populacji dzieci 
i młodzieży odsetek chłopców oraz dziewcząt z nadwagą i otyłością wyniósł 
odpowiednio 21,9% i 17,8% (Lancet, 2014). W latach 70. poprzedniego 
wieku nadmierną masę ciała notowano w Polsce u mniej niż 10% uczniów, 
podczas gdy obecnie już ponad 22% uczniów boryka się z nadwagą lub 
otyłością.

56  Dane Instytutu Żywienia i Żywności prezentowane w ramach Europejskiego Dnia Otyłości 
17 maja 2018 r.
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Niepokojące dane potwierdzają również wnioski z raportów opracowanych 
na zlecenie Ministra Zdrowia, z których wynika m.in., że w 2018 r. nawet 
30,5% dzieci w wieku szkolnym miało nadwagę.

Głównym źródłem danych statystycznych o stanie zdrowia dzieci i młodzieży 
obejmującym najszerszą część tej populacji były sprawozdania MZ-11. Świad-
czeniodawcy POZ w ww. sprawozdaniu przekazywali m.in. dane o liczbie 
osób na listach aktywnych lekarzy POZ, liczbie osób podlegających bilansom 
i u których zrealizowano badania, a także liczbie dzieci i młodzieży ze stwier-
dzoną otyłością (kody ICD-10: E65-E68). Dane dotyczące liczby otyłych 
w wieku 0–18 lat odnoszą się wyłącznie do pacjentów, którym lekarz POZ 
udzielił świadczenia medycznego, zdiagnozował ww. problem zdrowotny, 
a także odnotował w dokumentacji medycznej kod schorzenia ICD-10 
otyłość. Z uwagi na nietraktowanie otyłości jako choroby57 zarówno przez 
pacjentów, rodziców pacjentów, jak i samych lekarzy, istnieje podejrzenie, 
że pacjenci z otyłością nie zgłaszają się do lekarza POZ w celu leczenia tej 
choroby, a także lekarze bagatelizują problem nadmiernej masy ciała58.

W związku z powyższym zasadne jest stwierdzenie, że informacje wyni-
kające z ww. sprawozdań nie oddają rzeczywistego stanu zdrowia całej 
populacji dzieci i młodzieży.

W kontroli ustalono, że świadczeniodawcy POZ przekazywali w sprawoz-
daniach MZ-11 niezgodne ze stanem faktycznym oraz nierzetelne dane 
o liczbie: osób na listach aktywnych lekarzy POZ, dzieci i młodzieży podle-
gających i u których zrealizowano badania bilansowe i osób w wieku 0–18 
lat ze stwierdzoną otyłością (kody ICD-10: E65-E68). Stanowiło to naru-
szenie postanowień ustawy o statystyce publicznej. Świadczeniodawcy POZ 
zobowiązani są na podstawie art. 30 ust. 1 pkt 3 w związku z art. 7 ust. 1 tej 
ustawy do udzielenia i przekazania prowadzącemu badanie pełnych, zgod-
nych ze stanem faktycznym, rzetelnych i wyczerpujących danych, zgodnie 
ze szczegółowym zakresem.

Dane ujęte w sprawozdaniach MZ-11, sporządzonych przez 15 jednostek 
objętych kontrolą były niezgodne ze stanem faktycznym lub różniły się 
od danych przekazywanych do NFZ, w tym dziewięć jednostek59 podawało 
dane, które znacząco różniły się od danych raportowanych do NFZ lub 
wynikających z prowadzonej dokumentacji.

57  Badanie ankietowe SW RESEARCH z lutego 2020 r. w ramach kampanii edukacyjnej Porozmawiajmy 
szczerze o otyłości wykazało, że chorzy mają trudności z właściwą oceną swojej wagi, a tylko 28% 
osób traktuje otyłość jako chorobę. Jedynie 25% osób z nadwagą i 33% osób z otyłością rozmawiało 
z lekarzem POZ o redukcji masy ciała. 23% osób z nadwagą deklaruje, że jest ona prawidłowa lub 
za niska, a prawie 60% otyłych uważa, że problem otyłości ich nie dotyczy.

58  Według danych z Raportu Światowego Kongresu Otyłości w Kuala Lumpur wielu lekarzy POZ 
nie traktuje otyłości jako choroby, a jedynie czynnik ryzyka innych chorób. W konsekwencji 
nie diagnozuje i nie leczy tej choroby lub udziela porad edukacyjnych w zakresie aktywności 
fizycznej i zdrowego żywienia w celu redukcji masy ciała, ale nie monitoruje jej postępów. 
Aż 63% rodziców lekceważy problem nadwagi i otyłości, postrzega dzieci jako szczuplejsze niż 
w rzeczywistości.

59  ZOZ nr 2 w Rzeszowie, SP Miejsko-Gminny ZOZ w Jaśle, Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Nowy 
Fordon” sp. z o. o. w Bydgoszczy, SP Miejski ZOZ w Słupsku, „Promed” sp. z o. o. w Kielcach, SPZOZ 
w Bychawie, SPZOZ nr 1 w Bełżycach, SPZOZ „Centrum” w Opolu, Optima Medycyna S.A. w Opolu.
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Kontrolowane jednostki POZ wykazały w sprawozdaniu MZ-11 za 2018 r. 
i 2019 r., łącznie odpowiednio 2565 i 2592 pacjentów w wieku 0–18 lat 
z diagnozowaną otyłością (kody ICD-10: E-65-E-68), co stanowiło 1,64% 
i 1,67% pacjentów w wieku 0–18 lat na listach aktywnych lekarzy POZ.

Według sprawozdania MZ-11 najmniejszy udział procentowy dzieci 
i młodzieży z otyłością odnotowano w SP Miejskim ZOZ w Słupsku (0,13% 
i 0,27% pacjentów w wieku 0–18 lat na listach aktywnych lekarzy POZ), 
a także w SPZOZ „Zaodrze” w Opolu (odpowiednio 0,33% i 0,14%). Wyni-
kało to z wypełnienia druku sprawozdania MZ-11 niezgodnie z instrukcją.

Przykład

W kontroli SP Miejskiego ZOZ w Słupsku stwierdzono, iż dane za lata 
2018–2019, w zakresie liczby osób otyłych w wieku do 18 lat, dotyczyły odpo-
wiednio 16 i 35 przypadków. Stan osób otyłych w tej grupie wiekowej według 
danych przekazanych do NFZ wynosił odpowiednio 145 i 267 i stanowił 6,85% 
i 12,81% pacjentów w wieku 0–18 lat na listach aktywnych lekarzy POZ.

W sprawozdaniu MZ-11 za 2019 r. wykazano, że w grupie wiekowej 3–4 lata 
brak było pacjentów z otyłością, a w kontroli ustalono, że dwóch 4-letnich 
chłopców, objętych bilansem zdrowia w 2019 r. było chorych na otyłość.

Z analizy losowo wybranych 28 kart DM pacjentów, u których w latach 
2018–2019 r. przeprowadzono bilanse zdrowia ustalono, że problem otyłości 
dotyczył dziewięciu pacjentów, tj. 37,5%.

Dane, dotyczące liczby osób podlegających badaniom bilansowym i zreali-
zowanych badań, raportowane do NFZ różniły się od danych w tym zakre-
sie ujętych w sprawozdaniu MZ-11. Wynikało to z faktu, że dane do NFZ 
dotyczyły dzieci do 18. roku życia, a w sprawozdaniu MZ-11 wykazywano, 
zgodnie z rozporządzeniem w sprawie POZ, także uczniów ostatniej klasy 
szkoły ponadgimnazjalnej, czyli również 19-latków.

W sprawozdaniach MZ-11 przekazywano również niezgodne ze stanem 
faktycznym dane w zakresie liczby osób na listach aktywnych lekarzy POZ.

Przykład

W ZOZ nr 2 w Rzeszowie stwierdzono, iż dane za lata 2018–2019, dotyczące 
liczby osób zadeklarowanych do lekarzy POZ, liczby wykonanych badań 
bilansowych oraz liczby pacjentów w wieku do 18 lat, u których stwierdzono 
otyłość, przedstawione w sprawozdaniach MZ-11, znacząco różniły się 
od danych raportowanych do NFZ w Rzeszowie. W sprawozdaniach MZ-11 
podano, iż do lekarzy POZ na koniec grudnia 2018 r. i 2019 r. zadeklarowanych 
było odpowiednio: 26 233 i 30 972 osób, w tym 6934 i 10 049 osób w wieku 
do 18 lat. Natomiast według danych raportowanych do NFZ liczba tych osób 
wynosiła odpowiednio: 82 555 i 81 462 oraz 17 441 i 17 062, tj. była wyższa 
odpowiednio o: 56 322 (214,7%) i 50 490 (163,0%) oraz o 10 507 (251,5%) 
i o 7013 (169,8%) osób od danych w sprawozdaniach MZ-11.

Kierownicy kontrolowanych jednostek jako główną przyczynę nierzetel-
nego i niezgodnego ze stanem faktycznym raportowania danych w spra-
wozdaniu MZ-11 wymieniali m.in. błąd pracowników, zamieszczanie w DM 
informacji nieodzwierciedlających rzeczywistego stanu zdrowia pacjen-
tów, np. niezamieszczanie wszystkich kodów zdiagnozowanych chorób, 
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generowanie przez system informatyczny danych niezgodnie z instrukcją 
wypełniania sprawozdania MZ-11 oraz powielanie od lat nieprawidłowych 
danych.

Działania Ministra w zakresie profilaktyki i leczenia nadwagi i otyłości, 
realizowane były w ramach NPZ, którego jednym z celów priorytetowych 
była Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycz-
nej społeczeństwa. Jednakże przyjęte w NPZ wskaźniki monitorowania 
i ewaluacji założonych celów nie pozwalały na precyzyjną ocenę trendów 
dotyczących liczby dzieci i młodzieży dotkniętych nadwagą i otyłością, gdyż 
nie zostały określone ani ich wartości bazowe ani docelowe.

W NPZ tylko dla siedmiu najistotniejszych wskaźników określono oczeki-
wane wartości docelowe lub trend. Pozostałe 60 wskaźników monitorowania 
celu strategicznego i celów operacyjnych nie miało określonych wartości 
docelowych. Miało to wpływ na monitoring osiąganych efektów oraz dawało 
nieograniczoną swobodę interpretacji wyników realizowanych zadań.

Zgodnie z założeniami rozdziału XII NPZ monitorowanie zadań i ich 
efektów powinno być prowadzone w oparciu o: wskaźniki gromadzone 
w ramach systemu statystyki publicznej i systemu monitorowania roz-
woju, dane dotyczące chorobowości szpitalnej, dane o przyczynach zgonu, 
a także informacje gromadzone przez realizatorów poszczególnych zadań 
przewidzianych w NPZ. Podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie 
i ewaluację NPZ był Minister Zdrowia, który zobowiązany był je prowadzić 
w trakcie całego okresu realizacji NPZ, a aktualne wartości wskaźników 
monitorowania powinien publikować na stronie internetowej Ministerstwa 
Zdrowia. Wskaźniki monitorowania NPZ zostały po raz pierwszy opubliko-
wane w dniu 21 sierpnia 2019 r.

W uzasadnieniu do projektu rozporządzenia w sprawie NPZ stwier-
dzono, że realizacja Celu operacyjnego 1. przyczyni się przede wszystkim 
do zatrzymania wzrostu liczby osób z otyłością, czego konsekwencją 
będzie spadek obciążenia populacji przewlekłymi chorobami niezakaź-
nymi, a także do ograniczenia zapadalności i przedwczesnej umieralności 
z powodu cukrzycy i innych chorób metabolicznych, chorób układu krąże-
nia, nowotworów, chorób układu mięśniowo-szkieletowego oraz chorób 
psychicznych.

W NPZ zawarto wykaz zadań służących realizacji Celu 1, w tym m.in.:
 − działania promujące właściwe nawyki żywieniowe i aktywność fizycz-

ną, np. zwiększenie dostępności produktów spożywczych zalecanych 
do spożycia i zmniejszenie produktów niezalecanych; ograniczenie 
presji marketingowej produktów niezalecanych do nadmiernego spo-
życia, kierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży; upowszech-
nienie w szkołach i placówkach systemu oświaty wiedzy dotyczącej 
zdrowego odżywiania się i aktywności fizycznej;

 − działania na rzecz zachowania prawidłowej masy ciała, w tym 
np. zapewnienie dostępności do porad żywieniowo-dietetycznych dla 
kobiet w ciąży i rodziców dzieci w wieku 0–5 lat; zapewnienie dostęp-
ności do świadczeń opieki zdrowotnej ukierunkowanych na wczesne 

Nieskuteczna realizacja 
celu NPZ dotycząca 
walki z nadwagą 
i otyłością
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wykrywanie problemów zdrowotnych, wynikających z nieprawidło-
wego sposobu odżywiania oraz na zapobieganie powikłaniom zdro-
wotnym związanym z otyłością; wsparcie rodzin z otyłością poprzez 
powołanie zespołów terapeutycznych; upowszechnienie wytycznych 
leczenia osób z otyłością;

 − badania, analizy i współpraca międzynarodowa, np. przeprowadze-
nie kompleksowych badań epidemiologicznych, dotyczących sposobu 
żywienia i stanu odżywiania społeczeństwa ze szczególnym uwzględ-
nieniem grup: małe dzieci, dzieci i młodzież w wieku szkolnym; groma-
dzenie i analiza danych, dotyczących aktywności fizycznej społeczeń-
stwa; prowadzenie prac nad utworzeniem wytycznych, dotyczących 
leczenia osób z otyłością.

W dokumencie Wskaźniki monitorowania NPZ przedstawiono m.in. wskaź-
nik monitorowania masy ciała w populacji oraz osiągnięte wartości wskaź-
ników nieprzyporządkowanych do pojedynczych Celów operacyjnych60, 
które służyły ewaluacji całego NPZ. Ich monitorowanie sprowadziło się 
do opublikowania danych z systemu statystyki publicznej, dotyczących 
chorobowości szpitalnej, przyczyn zgonu, a także informacji gromadzonych 
przez realizatorów poszczególnych zadań w ramach NPZ.

Zgodnie z zaleceniem standardu B6, określonym w załączniku do komuni-
katu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie standar-
dów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych61, cele i zadania 
należy określać jasno i w co najmniej rocznej perspektywie. Ich wykonanie 
należy monitorować za pomocą wyznaczonych mierników. Zaleca się 
przeprowadzanie oceny realizacji celów i zadań uwzględniając kryterium 
oszczędności, efektywności i skuteczności.

W okresie objętym kontrolą Minister podejmował działania w zakresie 
profilaktyki, jednakże brak ich monitorowania uniemożliwia ocenę jak 
skala i rozmiar prowadzonych działań wpłynęły na ograniczenie problemu 
nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

Z przeprowadzonej analizy danych statystycznych wynika, że nie osiągnięto 
celu jakim było założenie, że Cel 1 NPZ, przyczyni się do utrzymania pra-
widłowej masy ciała. Według badań CBOS, przeprowadzonych w 2019 r., 
odsetek Polaków mających problem z nadwagą i otyłością wzrósł o osiem 
punktów procentowych, w porównaniu do roku 20146².

W ocenie NIK działania Ministra podjęte w NPZ, mające na celu zatrzy-
manie wzrostu liczby osób z otyłością w perspektywie do 2019 r. były 
nieskuteczne.

60  Na przykład ludność według płci i wieku, ludność według wykształcenia, ludność według 
grup zawodowych, liczba bezrobotnych, prognozy demograficzne, oczekiwana długość życia, 
samoocena stanu zdrowia, ryzyko przedwczesnego zgonu z powodu przewlekłych chorób 
niezakaźnych, ostry zawał serca (AMI – umieralność, umieralność z powodu udaru mózgu, 
zapadalność i umieralność z powodu nowotworów złośliwych, zapadalność i umieralność 
z powodu astmy.

61  Dz. Urz. MF Nr 15 poz. 84.
6²  Informacja o wynikach kontroli P/19/060 – Realizacja zadań Narodowego Programu Zdrowia 

na lata 2016–2020, str. 11.
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W 2006 r. na konferencji ministrów zdrowia w Stambule, wszystkie kraje 
regionu europejskiego zobowiązały się do realizacji, zaleconych w Euro-
pejskiej Karcie Walki z Otyłością, zdecydowanych i kompleksowych działań, 
aby do 2015 r. odwrócić trend narastania otyłości. Karta miała stymulować 
i oddziaływać na politykę krajów w taki sposób, żeby działania dotyczące 
zwalczania otyłości zostały umieszczone wśród najważniejszych spraw 
w programach politycznych rządów. Zgodnie z zaleceniami Karty, mini-
sterstwa zdrowia powinny pełnić główną rolę w tworzeniu partnerstw 
z kluczowymi agencjami oraz publicznymi i prywatnymi stronami w celu 
sporządzenia wspólnej strategii ukierunkowanej na promocję diety i aktyw-
ności fizycznej. Strategia powinna opierać się na najlepszych dostępnych 
dowodach naukowych i stanowić część szeroko zakrojonych skoordyno-
wanych działań. Działania ministerstwa zdrowia powinny zachęcać i uła-
twiać dokonywanie wyborów korzystnych dla zdrowia przez pracowników 
i osoby korzystające z usług służby zdrowia. Podkreślono również znaczącą 
rolę systemu opieki zdrowotnej w opiece nad ludźmi z grup ryzyka bądź już 
cierpiącymi na nadwagę lub otyłość, który powinien projektować i wdrażać 
działania zapobiegawcze oraz zapewnić diagnostykę, badania i leczenie.

W dokumencie opracowanym przez Komisję Europejską pt. Biała Księga 
Strategia dla Europy w zakresie zagadnień zdrowia związanych z żywieniem, 
nadwagą i otyłością, celem głównym było wskazanie sposobów i obszarów 
działań, niezbędnych do wypracowania zintegrowanej polityki UE na rzecz 
poprawy zdrowia społeczeństwa poprzez ograniczanie nadwagi i otyło-
ści. Szczególną uwagę zwrócono na okres dziecięcy, jako bardzo ważny 
do wdrożenia zdrowych zachowań i nabywania umiejętności koniecznych 
dla zachowania zdrowego stylu życia. Dlatego też podkreślono, że działa-
nia powinny się koncentrować na edukacji dzieci i młodzieży w zakresie 
żywienia i aktywności fizycznej. Natomiast sprawy związane z kwestią 
zdrowia publicznego wymagają całościowej integracji działań, począwszy 
od żywności i konsumenta, do sportu, rekreacji i transportu.

Problem otyłości wśród dzieci i młodzieży był dostrzegany przez Ministra 
Zdrowia co najmniej od 2007 r. W NPZ 2007–201563 jeden z celów doty-
czył czynników ryzyka i działania w zakresie promocji zdrowia. Miał być 
on osiągnięty m.in. poprzez poprawę sposobu żywienia ludności i jakości 
zdrowotnej żywności oraz zmniejszenie występowania otyłości. Jako ocze-
kiwane korzyści zdrowotne zakładano utrzymanie na poziomie z 2007 r. 
lub zmniejszenie częstości występowania otyłości w populacji dzieci 
i młodzieży. Z raportu z badań HBSC64 przeprowadzonych w roku szkol-
nym 2009/2010 w Polsce wg wartości referencyjnych IOTF65 wynikało, 
że wśród osób w wieku:

 − 11–12 lat – 18,3% miało nadwagę, a 3,4% było otyłych;
 − 13–14 lat – 14,9% miało nadwagę, a 3,4% było otyłych;

63  Załącznik do Uchwały Rady Ministrów Nr 90/2007 z dnia 15 maja 2007 r.
64  Health Behaviour in School-age Children – Międzynarodowa Sieć Badawcza, której członkiem jest 

Polska.
65  International Obesity Task Force – Międzynarodowa grupa zadaniowa ds. Otyłości – organizacja 

mająca na celu zwalczanie otyłości na całym świecie, będąca częścią Międzynarodowego 
Stowarzyszenia Badań Otyłości.

Brak planowania 
długofalowych działań 
w zakresie profilaktyki 
i leczenia nadwagi 
i otyłości
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 − 15–16 lat – 11,6% miało nadwagę, a 2,7% było otyłych;
 − 17–18 lat – 10,9% miało nadwagę, a 2,5% było otyłych.

Z powyższego wynika, że nie udało się zrealizować założeń przyjętych 
w Europejskiej Karcie Walki z Otyłością i nie zdołano nie tylko odwrócić, ale 
nawet zahamować trendu narastania otyłości. W dalszym ciągu częstość 
jej występowania rośnie dramatycznie i prognozy wskazują, że w najbliż-
szych latach będzie jeszcze gorzej. Otyłość ma olbrzymie konsekwencje 
zdrowotne, ekonomiczne i cywilizacyjne dla społeczeństwa i państwa. 
Narastanie cukrzycy typu 2, a także nowotworów złośliwych, nadciśnienia 
tętniczego, udarów, zawałów oraz demencji i wielu innych chorób związane 
jest w bardzo dużej mierze z nadwagą i otyłością. Zatem jak wskazano 
w Białej Księdze, otyłość jest jedną z głównych przyczyn śmiertelności.

Zgodnie z art. 31a ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych określenia 
priorytetów zdrowotnych dokonuje się mając na uwadze stan zdrowia oby-
wateli oraz uzyskanie efektów zdrowotnych o najwyższej wartości. Jednym 
z priorytetów zdrowotnych określonych przez Ministra w rozporządzeniu 
w sprawie priorytetów zdrowotnych66, jest przeciwdziałanie występowaniu 
otyłości (§ 1 pkt 3).

W uzasadnieniu do projektu ww. rozporządzenia stwierdzono, że:
 − określone priorytety wynikały z aktualnej oceny sytuacji demogra-

ficznej, epidemiologicznej oraz uwarunkowań zdrowotnych populacji 
Polski;

 − projektowane regulacje będą miały pozytywny wpływ na sytuację 
i rozwój regionalny ze względu na polepszenie sytuacji zdrowotnej 
społeczeństwa i w konsekwencji poprawę warunków ekonomicznych;

 − wybór priorytetów zdrowotnych wynikał przede wszystkim z infor-
macji o sytuacji zdrowotnej ludności Polski i jej uwarunkowaniach 
zawartych w raporcie NIZP-PZH Sytuacja zdrowotna ludności Polski i jej 
uwarunkowania67 z 2016 r. oraz z danych zawartych w MPZ (uwzględ-
nione zostały także wyniki monitorowania ich aktualności);

 − priorytety oparte były na przyjętych przez Polskę oraz Unię Euro-
pejską wieloletnich programach zdrowotnych i działają na zasadzie 
synergii, były zgodne z celami określonymi w rozporządzeniu Rady 
Ministrów w sprawie NPZ oraz wynikały z oceny skali występowania 
najczęstszych przyczyn chorób i przedwczesnych zgonów z powodu 
chorób cywilizacyjnych stanowiących największe obciążenie dla sys-
temu opieki zdrowotnej oraz zabezpieczenia społecznego.

W procesie prewencji i leczenia otyłości kluczowe znaczenie ma zachowa-
nie pacjenta, co potwierdza fakt, iż sama zmiana stylu życia, w tym nawy-
ków żywieniowych oraz zwiększenie aktywności fizycznej w dużym stopniu 
zahamowują rozwój zaburzeń metabolicznych. Ogranicza to czas leczenia 
oraz wystąpienie powikłań wynikających z otyłości i jest najtańszym spo-
sobem przeciwdziałania tej chorobie.

66  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie priorytetów zdrowotnych 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 469), dalej: rozporządzenie w sprawie priorytetów zdrowotnych.

67  Pod redakcją Bogdana Wojtyniaka i Pawła Goryńskiego, wyd. NIZP-PZH, Warszawa 2016 r.
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Tymczasem działania profilaktyczno – edukacyjne w tym zakresie są zanie-
dbywane na rzecz tzw. medycyny naprawczej – działań medycznych 
podejmowanych w chwili zgłoszenia się pacjenta z poważnym problemem 
zdrowotnym. W przypadku dzieci i młodszej młodzieży takie działania 
w zakresie leczenia otyłości, tj. chirurgia bariatryczna są niedostępne.

Minister Zdrowia nie opracował strategii związanej z zapobieganiem 
i leczeniem nadwagi i otyłości, obejmującej długofalowe działania, pozwa-
lającej na identyfikację celu oraz określenie planu i działań dla osiągnięcia 
tego celu. Mimo podejmowanych przez Ministra działań nie można stwier-
dzić, iż były to działania strategiczne z uwagi na brak określenia skali pro-
blemu w zakresie nadmiernej masy wśród całej populacji dzieci i młodzieży, 
brak określenia wartości współczynników bazowych i docelowych w NPZ 
oraz brak monitorowania jego realizacji w zakresie Celu 1.

Zdaniem NIK opracowanie strategii w zakresie edukacji, diagnostyki 
i leczenia nadmiernej masy ciała pozwoliłoby na planowanie nie tylko 
zadań w tym zakresie, ale również wymusiłoby działania zabezpieczające 
niezbędne zasoby do prowadzenia tych działań – organizacyjne, kadrowe 
i finansowe. W celu wypracowania kompleksowego podejścia zapewnia-
jącego skuteczną profilaktykę i leczenie nadwagi i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży Ministerstwo Zdrowia powinno podjąć współpracę ze środo-
wiskami naukowymi i medycznymi oraz posiłkować się doświadczeniami 
i sprawdzonymi rozwiązaniami z innych krajów.

Przepisy art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej zobowiązują 
podmioty wykonujące działalność leczniczą do wprowadzenia w treści 
regulaminów organizacyjnych treści określającej w szczególności orga-
nizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek organizacyjnych 
oraz warunki ich współdziałania dla zapewnienia sprawnego i efektywnego 
funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, pie-
lęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym. Wyżej 
wymienione przepisy nie wprowadzają obowiązku ani częstotliwości 
przeprowadzania kontroli sprawności i efektywności przyjętych rozwiązań 
jednakże w ocenie NIK ze względu na roczny okres obowiązywania umów 
zawartych z NFZ wskazane byłoby ich przeprowadzanie co najmniej raz 
w roku. Świadczeniodawcy POZ nie prowadzili raz w roku kompleksowej 
kontroli sprawności i efektywności funkcjonowania podmiotu pod wzglę-
dem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno-gospodarczym, w odnie-
sieniu do wprowadzonych rozwiązań.

Częściowy nadzór nad działalnością jednostek oraz analizy w zakresie 
udzielanych świadczeń medycznych były prowadzone na bieżąco. Reali-
zowano je w przypadku wystąpienia problemów w tym zakresie lub przy 
okazji sporządzania miesięcznych lub rocznych raportów w ramach sta-
tystyki publicznej albo z działalności jednostki przekładanych do organu 
prowadzącego. W czterech jednostkach nie prowadzono działań kontrol-
nych funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym 
i administracyjno-gospodarczym.

Brak analiz skuteczności 
opieki oraz potrzeb 
zdrowotnych 
dzieci i młodzieży 
u świadczeniodawców 
POZ i AOS
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Przykład

Gorzowska Lecznica Specjalistyczna w Gorzowie Wielkopolskim miała 
opracowane procedury kontroli wewnętrznej, ale ich nie realizowała w okre-
sie objętym kontrolą. Nie określono warunków współdziałania komórek 
wewnętrznych dla zapewnienia sprawnego i efektywnego funkcjonowania 
podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, do czego zobowiązuje 
art. 24 ust. 1 pkt 7 ustawy o działalności leczniczej.

U 10 świadczeniodawców POZ prowadzono kontrole w wybranych 
aspektach funkcjonowania tych podmiotów. Osiem jednostek POZ (33% 
objętych kontrolą), posiadających akredytację ISO, działania kontrolne 
prowadziło w ramach realizowanych audytów. Działania, które wpłynęły 
na polepszenie świadczeń medycznych w wyniku ustaleń z tych kontroli  
to m.in. przeszkolenie pracowników oraz zwiększenie dostępności świad-
czeń medycznych.

Dobra Praktyka

W Nadmorskim Centrum Medycznym sp. z o. o. w Gdańsku prowadzono 
co miesiąc monitoring dostępności do świadczeń oceniając liczbę pacjentów 
zapisanych do poszczególnych lekarzy i poszczególnych jednostek organizacyj-
nych, a także bieżący monitoring zasad organizacji świadczeń (czas przezna-
czony na opiekę nad dziećmi, zdrowymi, chorymi, udział teleporad). W wyniku 
kontroli wykonanych porad w poradniach POZ wprowadzono nowy czas trwa-
nia porady w przypadku świadczeń dla dzieci zdrowych (bilans, szczepienie) 
w wymiarze 20 minut (wcześniej 15 minut).

Świadczeniodawcy AOS prowadzili częściowe kontrole sprawności i efek-
tywności funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczni-
czym i administracyjno-gospodarczym, w odniesieniu do wprowadzonych 
rozwiązań. W czterech z ośmiu podmiotów wdrożono i utrzymywano 
system zarządzania jakością ISO, a dwa z nich posiadały również certyfikat 
akredytacyjny Ministerstwa. Kontrola sprowadzała się głównie do bieżą-
cego monitorowania finansowej i jakościowej realizacji świadczeń medycz-
nych.

W jednym ze skontrolowanych podmiotów w wyniku prowadzonych analiz 
podjęto działania zmierzające m.in. do zwiększenia dostępności świadczeń 
medycznych w zakresie leczenia zaburzeń metabolicznych.

Przykład

W Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym im. prof. dr. Sta-
nisława Popowskiego w Olsztynie analizowano istniejące rozwiązania dia-
gnostyczno-lecznicze oraz administracyjno-gospodarcze dążąc do poprawy 
funkcjonowania podmiotu. Corocznie organizowano spotkania z ordynato-
rami i kierownikami, którym podlegają poradnie specjalistyczne, podczas 
których omawiano wyniki tych analiz. Aby zapewnić odpowiednią liczbę 
specjalistów z endokrynologii i diabetologii dziecięcej, Szpital utworzył trzy 
miejsca do realizacji rezydentury w ww. specjalizacjach.

W ocenie NIK brak przeprowadzania przynajmniej raz w roku komplek-
sowej kontroli sprawności i efektywności funkcjonowania podmiotu pod 
względem diagnostyczno-leczniczym i administracyjno-gospodarczym, 



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

41

w odniesieniu do wprowadzonych rozwiązań powodował brak wiedzy 
o działalności jednostki oraz o potrzebach i oczekiwaniach pacjentów.

W żadnej ze skontrolowanych jednostek POZ nie wprowadzono pisemnych 
wytycznych odnośnie identyfikacji dzieci i młodzieży podlegających bilansom 
zdrowia, a także obowiązku informowania rodziców pacjentów o przysługu-
jących badaniach bilansowych. Kierownicy jednostek wyjaśniali, że rodzicom 
powinno zależeć na skorzystaniu z ww. badania i deklarowali, że lekarze 
zawsze przeprowadzali takie badanie, jeśli pacjent zgłosił się na nie.

Zgodnie z pkt 1 Załącznika 2 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 
26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpo-
wiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność 
leczniczą68 (wcześniej: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 
2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 
pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą69), 
wydziela się pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne 
dorosłym, dzieciom chorym i dzieciom zdrowym. Dopuszcza się wspólne 
pomieszczenia dla wszystkich grup pacjentów, z zachowaniem rozdziału 
czasowego przyjęć dzieci zdrowych.

W 23 z 24 skontrolowanych podmiotów POZ wyodrębniono poradnie bądź 
gabinety dla dzieci. W 162 placówkach podległych tym podmiotom było 
łącznie 70 takich poradni lub pomieszczeń. We wszystkich POZ udzielanie 
świadczeń odbywało się z rozdziałem czasowym przyjęć dzieci zdrowych 
i chorych70.

Bilanse zdrowia były przeprowadzane w czasie przyjęć dla dzieci zdrowych, 
jednakże czas ich udzielania nie zawsze był dostosowany do zróżnicowa-
nych potrzeb rodziców. Większość czasu przeznaczonego na udzielanie 
świadczeń dzieciom zdrowym przypadała na godziny przedpołudniowe, 
co mogło utrudniać rodzicom dostęp do tej formy opieki lekarskiej.

Przykład

Świadczenia zdrowotne dla dzieci zdrowych w Podmiocie Leczniczym 
„Twój Lekarz” Spółka jawna w Ornecie w latach 2018–2020 wykonywane 
były z rozdziałem czasowym, tj. w godz. od 12:00 do 13:00, a w przypadku 
konieczności wykonania większej liczby badań bilansowych dodatkowo 
od 8:30 do 9:30.

W sześciu z 24 skontrolowanych jednostek POZ istniała możliwość wcze-
śniejszego umawiania wizyty w celu wykonania badań bilansowych, w ter-
minie odpowiadającym rodzicom pacjentów.

Organizacja poradni POZ zarówno przez wydzielenie pomieszczeń jak 
i czasu pracy przeznaczonego na udzielanie świadczeń profilaktycznych, 
zapewniała skuteczny dostęp do realizacji bilansów zdrowia.

68  Dz. U. z 2019 r. poz. 595, ze zm.
69  Dz. U. z 2012 r. poz. 739 – uchylone z dniem 1 kwietnia 2019 r.
70  Rozdział ten był określony w harmonogramie pracy poradni i podany do publicznej wiadomości, 

bądź w zależności od potrzeb pacjentów rejestratorki określały godziny przyjęć dzieci zdrowych 
lub chorych.

Rozwiązania 
organizacyjne zapewniały 
udzielanie badań 
profilaktycznych 
dzieciom
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W okresie objętym kontrolą w 12 województwach nastąpiło zmniejszenie 
o 333 (z 21 152 do 20 819) liczby podmiotów, z którymi zawarto umowy 
w rodzaju POZ, najwięcej w województwie mazowieckim – o 76. W czterech 
województwach nastąpiło ich zwiększenie, tj. podkarpackim, opolskim, 
małopolskim i kujawsko-pomorskim, odpowiednio o: sześć, pięć, dwa 
i jeden podmiot. W 2020 r. w Polsce średnio na jeden ww. podmiot przypa-
dało 1,6 tys. pacjentów na listach aktywnych lekarzy POZ, z czego najwięcej 
w województwie pomorskim 2,2 tys. , a najmniej w podlaskim 1,2 tys. 

W 2018 r. i w 2020 r. funkcjonowało odpowiednio 53 i 50 poradnie endo-
krynologii lub endokrynologii i diabetologii dla dzieci. W trzech wojewódz-
twach zmniejszono liczbę podmiotów – w warmińsko-mazurskim o dwa 
podmioty, a w śląskim i łódzkim o jeden podmiot. Tylko w województwie 
lubelskim nastąpiło zwiększenie z jednej do dwóch poradni endokryno-
logicznej dla dzieci. W trzech województwach (świętokrzyskim, zachod-
niopomorskim i warmińsko-mazurskim) funkcjonowało po jednej poradni 
endokrynologicznej dla dzieci. Poradnie te nie odgrywały kluczowej roli 
w leczeniu otyłości wśród dzieci i młodzieży, była ona leczona głównie 
w poradniach metabolicznych.

Według MPZ w 2019 r. w porównaniu do 2015 r. spadła ze 172 782 
do 159 942 liczba porad udzielanych w poradniach endokrynologicznych 
dla dzieci. Spadła również liczba świadczeń udzielonych przez te poradnie 
w zakresie leczenia otyłości z 13 084 do 12 231.

Według danych NFZ rzeczywisty czas oczekiwania na wizytę w poradni 
endokrynologicznej dla dzieci w 2018 r. wyniósł dla Polski średnio 61 dni 
(przypadek pilny) i 168 (przypadek stabilny), natomiast w I kwartale 
2020 r. 53 (przypadek pilny) i 165 (przypadek stabilny), co oznacza skróce-
nie średniego rzeczywistego czasu oczekiwania na świadczenie odpowied-
nio o osiem (przypadek pilny) i trzy dni (przypadek stabilny). Najdłużej 
na wizytę w przypadku pilnym oczekiwało się na świadczenie w poradni 
endokrynologicznej dla dzieci w województwie wielkopolskim – 150 dni. 
Brak oczekiwania występował w trzech województwach – lubelskim, pod-
karpackim i warmińsko – mazurskim. W przypadku stabilnym najdłużej 
oczekiwali pacjenci z Małopolski – 374 dni, a najkrócej z Opolszczyzny 
– 27 dni.

W okresie objętym kontrolą zwiększyła się liczba pacjentów oczekujących 
na świadczenie w poradni endokrynologicznej dla dzieci o 43,0% (z 809 
do 1157) – przypadek pilny oraz o 19,8% ( z 9214 do 11 040) – przypadek 
stabilny.

W kontroli ustalono, że czas oczekiwania na wizytę w drugim półroczu 
2020 r. wydłużył się, co było spowodowane ograniczeniami w dostępności 
porad specjalistycznych spowodowanych pandemią Covid-19.

Przykład

Na dzień 30 listopada 2020 r. pierwszy wolny termin wizyty w poradni chorób 
metabolicznych dla dzieci w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specja-
listycznych w Katowicach dla pacjenta stabilnego to 16 września 2021 r., 
średni czas oczekiwania to 222 dni. W tej samej poradni dla pacjenta pilnego 

Mniejsza liczba 
podmiotów udzielająca 

świadczeń

Długi czas oczekiwania 
na wizytę u lekarza 

specjalisty
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pierwszy wolny termin był na 30 listopada 2020 r., jednak przy średnim cza-
sie oczekiwania 164 dni. Natomiast w poradni endokrynologicznej dla dzieci 
pierwszy wolny termin wizyty dla pacjenta stabilnego to 16 grudnia 2021 r., 
średni czas oczekiwania to 308 dni, w tej samej poradni w przypadku pacjenta 
pilnego pierwszy wolny termin to 6 maja 2021 r., przy średnim czasie oczeki-
wania 194 dni.

W opinii NIK, konsekwencją zmniejszenia liczby poradni endokrynolo-
gicznych dla dzieci, mogło być zmniejszenie liczby udzielanych porad oraz 
zwiększenie liczby pacjentów oczekujących na ten rodzaj świadczenia. 
Mogło to utrudnić skuteczny dostęp do świadczeń opieki zdrowotnej 
w zakresie profilaktyki oraz leczenia otyłości i innych zaburzeń metabo-
licznych z niej wynikających.

W kontroli ustalono, że zarówno u świadczeniodawców AOS jak i POZ 
wystąpiły nieliczne przypadki nierealizowania przez lekarzy harmonogra-
mów świadczeń określonych w umowie z NFZ lub ich nieaktualizowania.

Zgodnie z Załącznikiem nr 1 Wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza 
POZ oraz warunki ich realizacji Część I ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w spra-
wie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ świadczeniodawca zapewnia 
dostępność do świadczeń lekarza POZ w miejscu ich udzielania od ponie-
działku do piątku, w godzinach pomiędzy 8:00 a 18:00, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem pracy świadcze-
niodawcy.

Przykłady

W harmonogramach Miejskiego ZOZ sp. z o. o. we Włocławku obowiązują-
cych w 2019 r. i w 2020 r. wskazano następującą dostępność poradni: od ponie-
działku do piątku w godzinach od 8:00 do 18:00. Kontrola realizacji udzielania 
świadczeń w miesiącach: grudzień 2019 r. oraz marzec 2020 r. wykazała, 
że w 20 dniach nie zapewniono dostępności lekarza w miejscu udzielania 
świadczenia przez 10 godzin między 8:00 a 18:00. Czas nieobecności w dekla-
rowanym zakresie wynosił od jednej godziny, a w jednym dniu nie było lekarza 
w ogóle.

Poradnia chorób metabolicznych dla dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Dzie-
cięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy w grudniu 2018 r. i 2019 r. 
nie spełniała wymogów umowy z NFZ co do godzin jej otwarcia. Czas pracy 
poradni przyszpitalnej powinien obejmować, co najmniej trzy dni w tygodniu, 
w wymiarze nie mniejszym niż 12 godzin tygodniowo (łącznie), a ewentualne 
skrócenie czasu pracy poradni wymagało zgody Dyrektora OW NFZ. Według 
harmonogramów poradnia była czynna pięć razy w tygodniu, a jej łączny czas 
funkcjonowania wynosił 7,5 godziny. W miesiącach grudzień 2018 r. i 2019 r. 
czas pracy poradni71 był zmienny i wynosił od 7 godz. 35 minut do 11 godz. 
55 minut tygodniowo, a lekarz przyjmował od jednego do pięciu razy w tygo-
dniu w zależności od analizowanego okresu.

Ponadto w drugim tygodniu marca 2020 r, w którym otrzymano zgodę na skró-
cenie czasu poradni, harmonogram nie spełniał warunków, na które OW NFZ 
wyraził zgodę, tj. czas pracy lekarza wyniósł dwie, a nie jak deklarowano sześć 
godzin tygodniowo.

71  Czas pracy poradni rozumiany jako czas pracy lekarza udzielającego świadczeń.

Niezgodna 
z harmonogramem 
dostępność świadczeń 
medycznych
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Do poradni chorób metabolicznych dla dzieci w Wojewódzkim Szpitalu Dzie-
cięcym im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy był najdłuższy czas oczekiwana 
na świadczenie medyczne w Polsce i wynosił 306 dni72.

W opinii NIK nierealizowanie harmonogramów dostępności lekarzy 
określonych w umowach z NFZ skutecznie ogranicza dostęp do świad-
czeń medycznych. Szczególne niepokojące jest to zjawisko w odniesieniu 
do poradni działających w ramach AOS, zajmujących się leczeniem specja-
listycznym.

Kierownicy sześciu kontrolowanych podmiotów medycznych, w tym 
czterech świadczeniodawców POZ i dwóch AOS, nie aktualizowali danych 
dotyczących personelu udzielającego świadczeń medycznych, wykazanego 
w umowie z NFZ. Zgodnie z zapisami umowy z NFZ świadczeniodawca 
zobowiązany jest do bieżącego aktualizowania danych o swoim potencjale 
wykonawczym przeznaczonym do realizacji umowy, przez który rozumie 
się zasoby będące w dyspozycji świadczeniodawcy służące wykonywaniu 
świadczeń opieki zdrowotnej, w szczególności osoby udzielające tych 
świadczeń i sprzęt.

Zgodnie z zaleceniem NFZ określonym w § 13 zarządzenia Prezesa NFZ 
nr 122/2017/DSOZ oraz nr 120/2018/DSOZ liczba świadczeniobiorców 
objętych opieką lekarza POZ nie powinna przekraczać 2500 osób. W okre-
sie objętym kontrolą stwierdzono tylko jeden przypadek przekroczenia 
rekomendowanej liczby pacjentów na listach aktywnych poddanych ana-
lizie lekarzy73.

Z analizy akt osobowych 126 lekarzy POZ wynika, że:
 − na dzień 31 grudnia 2018 r. 115 lekarzy, w tym 81 pediatrów, miało 

na listach aktywnych łącznie 150 091 pacjentów. Powyżej 30 godzin 
w tygodniu pracowało 81 lekarzy, w tym 62 na pełen etat;

 − na dzień 31 grudnia 2019 r. 113 lekarzy, w tym 80 pediatrów, miało 
na listach aktywnych łącznie 151 303 pacjentów. Powyżej 30 godzin 
w tygodniu pracowało 73 lekarzy, a na pełen etat 58 z nich;

 − na dzień 31 marca 2020 r. 113 lekarzy, w tym 78 pediatrów, miało 
na listach aktywnych łącznie 152 349 pacjentów. Powyżej 30 godzin 
w tygodniu pracowało 74 lekarzy, a na pełen etat 58 z nich.

Analiza akt osobowych 45 lekarzy AOS, udzielających świadczeń z zakresu 
zaburzeń metabolicznych dzieciom i młodzieży w poradniach endokryno-
logicznych, metabolicznych i diabetologicznych, wykazała, że specjalizację 
pediatryczną, endokrynologiczną lub diabetologiczną posiadało, na dzień:

 − 31 grudnia 2018 r. 44 lekarzy,
 − 31 grudnia 2019 r. 43 lekarzy,
 − 31 marca 2020 r. 39 lekarzy.

7²  Dane z MPZ.
73  W Centrum Medycznym „Aldemed” w Zielonej Górze, w okresie objętym kontrolą, jeden z lekarzy 

miał na aktywnej liście 2809 pacjentów.
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Tygodniowy czas ich pracy w poradniach leczących zaburzenia meta-
boliczne wynosił w 2018 r. i 2019 r. od 2 do 36 godzin, a w I kw. 2020 r. 
– od 1,5 do 30 godzin.

Minister Zdrowia podał, że istotną rolę w zapobieganiu otyłości i utrzy-
mywaniu prawidłowej masy ciała w polskim systemie opieki zdrowotnej 
powierzono lekarzowi POZ, który planuje i realizuje kompleksową opiekę 
lekarską nad osobą objętą opieką medyczną, rodziną i społecznością w śro-
dowisku zamieszkania, warunkach ambulatoryjnych i domowych. Rolę 
lekarza POZ podkreślił także podsekretarz stanu w Ministerstwie w odpo-
wiedzi z dnia 29 kwietnia 2014 r. na interpelację nr 25 506, który powołał 
się na liczne publikacje naukowe, wskazujące iż praktyka POZ to doskonałe 
miejsce do rozpoczęcia działań zapobiegawczych oraz leczenia nadwagi 
i otyłości, bowiem pacjenci najczęściej korzystają z usług lekarza POZ, 
którego dostępność w porównaniu z lekarzami specjalistami jest znacznie 
większa.

Lekarze POZ sprawujący opiekę nad dziećmi i młodzieżą posiadali specja-
lizacje głównie w dziedzinie medycyny rodzinnej lub pediatrii. Specjali-
stycznym leczeniem powikłań otyłości w postaci zaburzeń metabolicznych 
w AOS, co do zasady zajmowali się lekarze o specjalizacjach z endokrynolo-
gii i diabetologii dziecięcej lub pediatrii metabolicznej.

W okresie od 31 grudnia 2017 r. do 31 marca 2020 r. liczba lekarzy 
o specjalności: medycyna rodzinna wzrosła z 11 090 do 11 394, z dzie-
dziny pediatrii z 8427 do 8712, z endokrynologii i diabetologii dziecięcej 
z 71 do 106 oraz z pediatrii metabolicznej z 18 do 2674.

W tym okresie liczba praktykujących lekarzy specjalności: medycyna 
rodzinna wzrosła z 10 003 do 10 424, z endokrynologii i diabetologii 
dziecięcej z 89 do 114, natomiast z dziedziny pediatrii zmalała z 11 295 
do 11 240, a z pediatrii metabolicznej utrzymywała się na poziomie 
15 lekarzy75.

Pomimo wzrostu liczby lekarzy o specjalizacji pediatrycznej, nastąpił spa-
dek praktykujących pediatrów. Według danych NFZ w 2018 r. na jednego 
pediatrę w Polsce przypadało średnio 614 pacjentów w wieku 0–18 lat, 
a w 2020 r. 620.

74  Dane pozyskane przez MZ z Naczelnej Izby Lekarskiej.
75  Dane z NFZ.

Braki kadry medycznej
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Infografika nr 5 
Liczba pacjentów w wieku 0–18 lat przypadających na jednego lekarza pediatrę 
w poszczególnych województwach
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Źródło: opracowanie własne NIK na podstawie danych NFZ.

Kierownicy kontrolowanych jednostek, jako przyczyny braku realizacji har-
monogramów pracy poradni wskazywali m.in. niewystarczające do potrzeb 
zasoby kadry lekarskiej.

Przykład

Zarząd Miejskiego ZOZ sp. z o. o. we Włocławku w okresie objętym kontrolą 
poszukiwał lekarzy pediatrów do pracy w swoich placówkach aż 15 razy, orga-
nizując konkurs ofert. Informacja o możliwości zatrudnienia umieszona została 
23 maja 2018 r. na stronie www.mzoz.pl. Ogłoszenie o zamiarze zatrudnienia 
umieszczone było także w Gazecie Lekarskiej w maju 2019 r.

Również świadczeniodawcy AOS wskazywali na braki kadry medycznej 
o specjalizacji endokrynologii i diabetologii dziecięcej oraz pediatrii meta-
bolicznej, wpływające na dostępność świadczeń w poradniach dziecięcych.

Na podstawie danych z NFZ, Naczelnej Izby Lekarskiej oraz informacji 
zebranych przez Ministerstwo Zdrowia, w ramach MPZ, opracowano 
aplikację dotyczącą kadr medycznych prezentowaną na platformie BASIW. 
Zawarto w niej informacje dotyczące liczby lekarzy specjalistów, z uwzględ-
nieniem wymienności pokoleniowej w perspektywie 6 lat oraz zestawiono 
dane z zapotrzebowaniem określonym przez konsultantów krajowych.

Brak wskaźników 
minimalnej i pożądanej 

liczby specjalistów 
zajmujących się 

profilaktyką i leczeniem 
otyłości
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Z ww. danych wynika, że lekarzy o specjalności:
 − medycyna rodzinna było 28,3 na 100 tys. mieszkańców (w 2020 r.), 

łącznie 10,8 tys. lekarzy, w tym 1,9 tys. osiągnie do 2024 r. wiek eme-
rytalny, liczba lekarzy będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego 
1,9 tys. (możliwy spadek o 22 lekarzy), przy czym rekomendowana 
liczba lekarzy tej specjalności przez konsultanta krajowego wynosiła 
17 tys. lekarzy, tj. 44,3 na 100 tys. mieszkańców;

 − pediatria było 36,5 na 100 tys. mieszkańców (w 2019 r.), łącznie ponad 
14 tys. lekarzy, w tym 3038 osiągnie do 2024 r. wiek emerytalny, liczba 
lekarzy będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego 2077, tak więc 
ich liczba może się zmniejszyć o 961 lekarzy (na stronie BASIW brak 
danych o rekomendowanej liczbie lekarzy tej specjalności);

 − pediatria metaboliczna było 0,1 na 100 tys. mieszkańców (w 2019 r.), 
łącznie 24 lekarzy, w tym czterech osiągnie do 2024 r. wiek emery-
talny, liczba lekarzy będących w trakcie szkolenia specjalizacyjnego 
17 (możliwy wzrost o 13 lekarzy), przy czym rekomendowana liczba 
lekarzy tej specjalności przez konsultanta krajowego wynosiła 67, 
tj. 0,2 na 100 tys. mieszkańców;

 − endokrynologia i diabetologia dziecięca było 0,3 na 100 tys. miesz-
kańców, łącznie 101 lekarzy (w 2019 r.), w tym 17 osiągnie do 2024 r. 
wiek emerytalny, liczba lekarzy będących w trakcie szkolenia specja-
lizacyjnego 81, liczba lekarzy o tej specjalności może wzrosnąć o 64, 
przy czym rekomendowana liczba lekarzy tej specjalności przez kon-
sultanta krajowego wynosiła 33076, tj. 0,9 na 100 tys. mieszkańców.

Minister Zdrowia określał liczbę miejsc szkoleniowych dla lekarzy, którzy 
odbywali szkolenia specjalistyczne w poszczególnych dziedzinach medycyny. 
Podstawą do tego było zapotrzebowanie zgłaszane przez wojewodów, przy 
uwzględnieniu wolnych miejsc szkoleniowych, potrzeby zdrowotne obywa-
teli oraz dostępność świadczeń zdrowotnych w danej dziedzinie medycyny 
na obszarze danego województwa77. Wojewodowie zgłaszając zapotrzebo-
wanie na miejsca rezydenckie brali pod uwagę także opinie konsultantów 
wojewódzkich. Przy ustalaniu liczby rezydentur kierowano się liczbą lekarzy 
oraz opinią konsultantów krajowych dotyczącą oceny zasobów i potrzeb 
kadrowych w zawodach lekarza (opinie składano dwa razy w roku).

Konsultanci krajowi w dziedzinie medycyny rodzinnej, jak i endokryno-
logii i diabetologii dziecięcej zwracali uwagę na niewystarczającą liczbę 
lekarzy tych specjalności, a także potrzebę zaplanowania działań długo-
terminowych zapewniających odpowiednią liczbę lekarzy tej specjalności 
w przyszłości. Ponadto konsultant krajowy w dziedzinie endokrynologii 
i diabetologii dziecięcej zwracał uwagę na niedoszacowanie kontraktów 
przez NFZ, co powodowało, że okres oczekiwania na poradę w poradni 
endokrynologii dziecięcej nierzadko przekraczał rok. Również środowisko 
pracodawców zgłaszało braki kadrowe lekarzy specjalistów w różnych 
dziedzinach medycyny (największe zapotrzebowanie zgłaszano na specja-
listów z pediatrii – 23%).

76  Pismo nr L.dz. Endo. Diab. Dz. 104/2019 z dnia 31 grudnia 2019 r. Konsultanta Krajowego 
w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej

77  Podstawa prawna art. 16e ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty
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Minister nie podjął środków celem skrócenia czasu oczekiwania na wizytę 
w poradniach endokrynologii i diabetologii dziecięcej. Z wyjaśnień Ministra 
Zdrowia wynika, że trwają prace nad modelowaniem zapotrzebowania 
na kadrę medyczną. Temat ten poddawany jest analizom i zależy od zmian 
w całym systemie opieki zdrowotnej. Nie przedstawiono na tę okoliczność 
żadnych materiałów78.

Minister podał, że dokonana w 2020 r. nowelizacja ustawy o zawodach 
lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw79 winna przyczynić 
się do zwiększenia liczby lekarzy specjalistów, m.in. poprzez wprowadzenie 
możliwości: trzykrotnego przystąpienia do rezydentury, zmiany dziedziny 
specjalizacji po ukończeniu modułu podstawowego, przystąpienia do PES80 
lekarzy, którzy ukończyli przedostatni rok szkolenia specjalistycznego oraz 
zmiany w procesie naboru na szkolenie specjalizacyjne, dzięki którym 
zostanie wykorzystana większa liczba miejsc szkoleniowych. Ze względu 
na niewielki upływ czasu od wprowadzenia zmian nie są jeszcze widoczne 
skutki, jakie one wywarły na liczbę oraz dostępność lekarzy zajmujących 
się leczeniem zaburzeń metabolicznych wynikających z otyłości i innych 
chorób cywilizacyjnych.

W okresie objętym kontrolą Minister Zdrowia nie opracował wskaźników 
minimalnej, ani pożądanej liczby lekarzy specjalistów. Nie podjął również 
skutecznych działań, w efekcie których nastąpiłby wzrost praktykujących 
lekarzy do liczby pożądanej przez konsultantów krajowych.

Pomimo, że sekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia81 zwracał uwagę, 
że po odpowiedniej diagnozie lekarskiej dalsze postępowanie diete-
tyczne z uwzględnieniem zaleceń lekarza może prowadzić odpowiednio 
wykształcony dietetyk, to w Ministerstwie nie były prowadzone analizy 
dotyczące zawodu dietetyka, o co wielokrotnie postulowało środowisko 
dietetyków8².

Przykład

Minister Zdrowia wyjaśnił podczas kontroli, że podjęto prace nad przy-
gotowaniem projektu ustawy o niektórych zawodach medycznych, który 
zakłada uregulowanie wymagań dotyczących zawodów medycznych, obecnie 
nieuregulowanych, takich jak m.in. dietetyk. Trwają prace nad przygotowa-
niem ostatecznych przepisów w tym zakresie, a projekt jest na etapie prac 
wewnętrznych.

78  Wyjaśnienia o takiej samej treści, w odniesieniu do analiz i zabezpieczenia potrzeb kadrowych 
lekarzy specjalistów, zostały udzielone w ramach kontroli NIK P/17/057 – Profilaktyka i leczenie 
cukrzycy typu 2 prowadzonej w 2017 r.

79  Ostatecznie przepisy zostały znowelizowane ustawą z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy 
o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 1291, 
ze zm.).

80  Państwowy Egzamin Specjalizacyjny.
81  Odpowiedź z dnia 21 sierpnia 2019 r. na interpelację nr 32292.
8²  https://ptd.org.pl/artykuly/oswiadczenie

Nie uregulowano 
zawodu dietetyka
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NIK zwraca uwagę, że prace nad ustawą o niektórych zawodach medycz-
nych, która miała za zadanie uregulować również pozycję dietetyka 
w służbie zdrowia trwały od 2004 r. do 2011 r. Projekt ustawy w 2010 r., 
po konsultacjach społecznych, został zamieszczony na stronie Ministerstwa 
Zdrowia, po czym w 2011 r. nie był procedowany w Sejmie83.

W celu zapewnienia najwyższej jakości świadczeń profilaktycznych i leczni-
czych w zakresie nadwagi i otyłości, w dwóch kontrolowanych jednostkach, 
tj. SP Miejskim ZOZ Słupsku oraz ZOZ w Kłobucku zapewniono szkolenie 
personelu medycznego z tej tematyki.

Przykład

W ZOZ w Kłobucku w 2019 r. w związku z ubieganiem się o akredytację 
i związaną z tym koniecznością prowadzenia programów edukacyjnych, w tym 
programu dotyczącego edukacji pacjentów z otyłością, przeszkolono personel 
medyczny w zakresie wytycznych dotyczących postępowania z pacjentami 
z nadwagą i otyłością.

W 2018 r. 53 lekarzy POZ, tj. 46%, których akta osobowe analizowano, 
nie uczestniczyło w żadnym szkoleniu, 14, tj. 12,2% uczestniczyło w jed-
nym szkoleniu, a w ponad pięciu szkoleniach uczestniczyło 18 lekarzy, 
tj. 15,7%. W szkoleniach z tematyki pediatrycznej uczestniczyło 49 z nich, 
a 26 z zakresu zaburzeń metabolicznych, z czego 23, tj. 20% uczestniczyło 
w szkoleniach z obu powyższych tematyk.

Natomiast w 2019 r. 43 lekarzy POZ, tj. 38,1%, których akta osobowe ana-
lizowano, nie uczestniczyło w żadnym szkoleniu, dziewięciu, tj. 8% uczest-
niczyło w jednym szkoleniu, a w ponad pięciu szkoleniach uczestniczyło 
18 lekarzy, tj. 15,9%. W szkoleniach z tematyki pediatrycznej uczestniczyło 
46 z nich, a 30 z zakresu zaburzeń metabolicznych, z czego 25, tj. 22,1% 
wzięło udział w szkoleniach z obu powyższych tematyk.

W okresie objętym kontrolą siedmiu lekarzy POZ (5% z analizowanej 
grupy) posiadało certyfikat umiejętności z zakresu profesjonalnego lecze-
nia nadwagi i otyłości wydawany przez Polskie Towarzystwo Badań nad 
Otyłością.

W 2018 r. 12 lekarzy AOS, tj. 27,3%, których akta osobowe analizowano, 
nie uczestniczyło w żadnym szkoleniu, 10, tj. 22,7% uczestniczyło w jed-
nym szkoleniu, a w ponad pięciu szkoleniach uczestniczyło pięciu lekarzy, 
tj. 11,4%. W szkoleniach z tematyki pediatrycznej uczestniczyło 23 z nich, 
a 22 z zakresu zaburzeń metabolicznych, z czego 17, tj. 38,6% uczestniczyło 
w szkoleniach z obu powyższych tematyk.

W 2019 r. 10 lekarzy AOS, tj. 23,3%, których akta osobowe objęto analizą, 
nie uczestniczyło w żadnym szkoleniu, pięciu, tj. 11,6% uczestniczyło 
w jednym szkoleniu, a w ponad pięciu szkoleniach uczestniczyło dwóch 
lekarzy, tj. 4,7%. W szkoleniach z tematyki pediatrycznej uczestniczyło 
25 z nich, a 27 z zakresu zaburzeń metabolicznych, z czego 20, tj. 46,5% 
wzięło udział w szkoleniach z obu powyższych tematyk.

83  Jak wyżej.

Mało szkoleń z zakresu 
pediatrii i zaburzeń 
metabolicznych
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Czterech lekarzy AOS (8,9% z analizowanej grupy) posiadało certyfikat 
umiejętności z zakresu profesjonalnego leczenia nadwagi i otyłości wyda-
wany przez Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością.

Zgodnie z § 5 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 
2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodo-
wego lekarzy i lekarzy dentystów84 lekarze powinni w cyklu czteroletnim 
wykazać się osiągnięciami w edukacji podyplomowej i zdobytymi punk-
tami. Brak jest sankcji za niewywiązanie się z tego obowiązku.

Zdaniem NIK uczestnictwo w specjalistycznych kursach i szkoleniach 
przyczyniłoby się do zapewnienia wyższego standardu opieki zdrowotnej 
w zakresie profilaktyki i leczenia zaburzeń metabolicznych wśród dzieci 
i młodzieży.

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń 
gwarantowanych POZ Część V pkt 4 ppkt 3 d), i), j) świadczeniodawca POZ 
zobowiązany jest do posiadania m.in. wagi ze wzrostomierzem, ciśnienio-
mierzem z różnymi rozmiarami rękawów dla dzieci oraz glukometra.

Wszystkie jednostki objęte kontrolą posiadały wyposażenie gabinetów, 
w skład którego wchodziła waga ze wzrostomierzem oraz ciśnieniomierz 
z mankietami dostosowanymi do obwodu ramienia pacjenta. Pozwalało 
to na zdiagnozowanie przez lekarza POZ symptomów zaburzeń metabo-
licznych, tj. otyłości i nieprawidłowego ciśnienia krwi, podczas realizacji 
bilansu zdrowia.

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków 
publicznych są udzielane na podstawie skierowania lekarza ubezpieczenia 
zdrowotnego (z nielicznymi wyjątkami). Było ono wymagane do poradni 
endokrynologicznej, diabetologicznej oraz metabolicznej.

Pięć z ośmiu skontrolowanych poradni endokrynologicznych udzielających 
świadczeń dzieciom i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi funkcjo-
nowało w ramach sieci szpitali. Szpitale te realizowały świadczenia opieki 
zdrowotnej w ramach ryczałtu w systemie podstawowego szpitalnego 
zabezpieczenia. W ramach umów w pięciu tych jednostkach zaplanowano 
środki na realizację świadczeń w poradniach endokrynologicznych. W każ-
dej z ww. poradni w 2019 r. w porównaniu do 2018 r. wzrosły koszty udzie-
lania świadczeń – od 3,3 tys. zł, tj. o 1,9% (Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Kielcach) do 75,5 tys. zł, tj. o 31,6% (Zespół Wojewódzkich Przychodni 
Specjalistycznych w Katowicach).

W żadnej z kontrolowanych jednostek nie wystąpiły sytuacje ograniczeń 
w zakresie realizacji świadczeń zdrowotnych, dotyczących diagnozowania 
i leczenia zaburzeń metabolicznych u dzieci i młodzieży, spowodowane 
brakiem środków finansowych. W jednej jednostce dokonano zmniejszenia 
wartości kontraktów z powodu ich niewykonania.

84   Dz. U. z 2017 r. poz. 1923.
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Przykład

Dyrektor Zespołu Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Kato-
wicach w 2018 r. i w 2019 r. podpisywał ugody z NFZ, na mocy których 
zmniejszono wartość kontraktu w Poradni Chorób Metabolicznych dla Dzieci 
i w Poradni Endokrynologicznej dla Dzieci. Zmniejszenie wartości kontraktu 
dotyczyło m.in. świadczeń pierwszorazowych – o 50,5% w 2018 r. i o 27% 
w 2019 r. w pierwszej z ww. poradni, oraz odpowiednio o 62,6% i o 8,7% 
w drugiej.

W opinii NIK opisany wyżej stan jest niepokojący, gdyż ma on miejsce 
pomimo niezaspokojenia zapotrzebowania na świadczenia udzielane przez 
obydwie poradnie. Okres oczekiwania na poradę specjalisty w poradniach 
udzielających świadczenia dzieciom z zaburzeniami metabolicznymi wyni-
kał z niewystarczającej obsady lekarskiej (czterokrotnie podejmowano 
próby zwiększenia personelu), a w konsekwencji krótkiego czasu pracy 
tych poradni.

Prowadzona przez sześć jednostek analiza efektywności ekonomicznej 
w ujęciu kalkulacyjnym wykazała, że w czterech podmiotach poradnie 
endokrynologiczne generowały dodatni wynik finansowy.

Z wyjątkiem jednego podmiotu, nie przeprowadzono analizy kosztów 
jednostkowych poszczególnych porad, co uzasadniano brakiem takiej 
potrzeby z uwagi na rentowność poradni endokrynologicznych dla dzieci 
lub ryczałtowym sposobem rozliczania umów z NFZ.

Przykład

Zespół Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach spo-
rządzał comiesięczne tzw. „karty kosztów”, w których wykazywano przychody 
i ponoszone przez poradnie koszty, które były na bieżąco analizowane. Pod-
stawą ustalenia kosztu porady były punkty, których ilość zależała od wieku 
pacjenta oraz rodzaju porady.

Analizą objęto również działalność poradni innych niż endokrynologiczne, 
funkcjonujących w danym podmiocie, udzielających świadczeń z zakresu 
zaburzeń metabolicznych wynikających z otyłości i innych chorób cywili-
zacyjnych, tj. trzech poradni metabolicznych i diabetologicznych. Ustalono, 
że w jednej poradni diabetologicznej i endokrynologicznej przychody nie 
pokrywały kosztów udzielanych świadczeń.

W latach 2018–2020 (I kwartał) oddziały wojewódzkie NFZ, poza jednym 
podmiotem, nie kontrolowały i nie nałożyły kar na świadczeniodawców 
AOS odnośnie udzielania świadczeń zdrowotnych dotyczących diagnozo-
wania i leczenia zaburzeń metabolicznych.

Przykład

W okresie 2018 r. – I kw. 2020 r. Śląski Oddział NFZ w Katowicach przeprowa-
dził w Zespole Wojewódzkich Przychodni Specjalistycznych w Katowicach 
jedną kontrolę realizacji umów w zakresie endokrynologii, w wyniku której 
nałożono karę w kwocie 1695 zł za wykorzystywanie sprzętu niezgodnie 
z umową zawartą z NFZ (nie przedstawiono do kontroli zgłoszonego do umowy 
aparatu USG i densytometru). Ponadto w 2018 r. naliczono karę umowną, 
częściowo dotyczącą Poradni Metabolicznej dla Dzieci w kwocie 9688,50 zł, 
z powodu realizacji świadczeń nieubezpieczonym w danym okresie.
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W ocenie NIK, w celu ograniczenia wydatkowania środków publicznych 
na specjalistyczne leczenie otyłości oraz powikłań z niej wynikających, 
większe nakłady finansowe powinny zostać skierowane na profilaktykę 
oraz wczesne jej diagnozowanie.

Badania laboratoryjne, będąc najtańszym źródłem informacji diagno-
stycznej, są podstawą około 60% decyzji lekarskich, generując około 10% 
kosztów opieki zdrowotnej. Przy właściwym doborze oraz należytej inter-
pretacji wyników są one jednym z elementów decydujących o skuteczności 
i ekonomicznej efektywności ochrony zdrowia85.

Zgodnie z art. 3 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej zadaniem POZ 
jest zapewnienie kompleksowej opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą 
i jego rodziną oraz koordynacja opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą 
w systemie ochrony zdrowia. Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych w POZ w zakresie koniecznym 
do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia 
świadczeniobiorcy nieodpłatnie badania diagnostyczne, określone w części 
IV załącznika nr 1 do rozporządzenia.

W żadnej z 32 skontrolowanych jednostek AOS i POZ regulacje wewnętrzne 
podmiotu nie ograniczały pacjentom dostępności do badań diagnostycz-
nych. Zarówno lekarze POZ jak i AOS według uznania, na podstawie wstęp-
nie rozpoznanego problemu zdrowotnego kierowali pacjentów na badania 
laboratoryjne w celu pogłębionej diagnostyki.

Z danych jednostek POZ objętych kontrolą wynika, że wydatki na diagno-
stykę laboratoryjną wyniosły w okresie objętym kontrolą 23 571,4 tys. zł, 
tj. 5,19% kwoty ze stawek kapitacyjnych. Mediana ww. wydatków kształ-
towała się na poziomie 5,7% w 2018 r., 5,25% w 2019 r. oraz 4,65% 
w I kw. 2020 r.

W opinii NIK, w Polsce wykonuje się za mało badań laboratoryjnych 
w ramach świadczeń POZ, a ograniczenie dostępu do nich wynika m.in. 
ze sposobu finansowania. Nakłady na ten cel są wielokrotnie niższe niż 
w krajach wysokorozwiniętych86.

Systemy opieki zdrowotnej w Polsce pochłaniają ok. 90% wszystkich 
nakładów na ochronę zdrowia. Nakłady na edukację prozdrowotną i kształ-
towanie stylu życia sięgają tylko 1,5%, podczas gdy ich wpływ na redukcję 
umieralności sięga 43%87.

Z danych kontrolowanych jednostek POZ wynika, że wydatki na działania 
profilaktyczne są bardzo niskie i nieadekwatne do występujących potrzeb. 
W okresie objętym kontrolą aż 13 świadczeniodawców POZ (54% skon-
trolowanych) nie ponosiło żadnych wydatków na działania profilaktyczne 
w zakresie nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

85  Augustynowicz A., Owczarek H: Miejsce diagnostyki laboratoryjnej w podstawowych aktach 
regulujących organizację i finansowanie opieki zdrowotnej w Polsce. Diagnostyka Laboratoryjna, 
2012/48/4, 461–465.

86  Ustalenia kontroli P/16/056 – Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej.
87  A. Czupryna, S. Poździoch, A. Ryś, W. C. Włodarczyk: Zdrowie Publiczne. Wybrane zagadnienia,
 Tom I i II, Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków 2001 r., str. 143.
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Infografika nr 6 
Wydatki skontrolowanych POZ na profilaktykę nadwagi i otyłości w relacji do przychodów ze stawek kapitacyjnych

0,01%
0,00%
0,10%

0,06%
0,77%
0,07%

0,00%
0,00%
0,00%

0,00%
6,38%
0,00%

0,07%
0,09%
0,02%

0,00%
0,00%

0,00%
0,55%
0,00%

0,07%

0,00%
0,00%
0,00%

Wydatki skontrolowanych POZ na pro�laktykę
w zakresie nadwagi i otyłości w stosunku
do przychodów ze stawek kapitacyjnych

Nazwa województwa
oraz skontrolowanego POZ

Kujawsko-Pomorskie

Lubelskie

Lubuskie

Opolskie

Podkarpackie

Pomorskie

Śląskie

Świętokrzyskie

Warmińsko-Mazurskie

Przychodnia Medycyny Rodzinnej„Nowy Fordon” sp. z o.o. w Bydgoszczy
SPZOZ w Mogilnie

Miejski ZOZ sp. z o.o. we Włocławku

NZOZ „Farmed” Stanisław Podgórski w Lublinie 
SPZOZ nr 1 w Bełżycach

SPZOZ w Bychawie

„Aldemed” Centrum Medyczne Spółka z o.o. w Zielonej Górze
NZOZ Przychodnia Lekarska „Sanus” S. C. w Zielonej Górze

Gorzowska Lecznica Specjalistyczna Spółka z o.o. w Gorzowie Wlkp.

SPZOZ „Centrum” w Opolu
Optima Medycyna S.A. w Opolu

SPZOZ „Zaodrze” w Opolu

ZOZ nr 2 w Rzeszowie
SP Miejsko-Gminnym ZOZ w Jaśle

„Medyk” Spółka z o.o. w Stalowej Woli

Nadmorskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Gdańsku 
SP Miejski ZOZ w Słupsku 

NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej sp. z o.o. w Świętochłowicach
Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie

ZOZ w Kłobucku

„Promed” sp. z o.o. w Kielcach

Poradnia Rodzinna  „Dar Serca” Spółka Partnerska w Elblągu
Podmiot Leczniczy „Twój Lekarz”, Elżbieta i Jerzy Bubeła Spółka Jawna w Ornecie

„Janiszewski i Partnerzy - Lekarze” w Pasłęku

Dane z 2018-2020 (I kwartał)

Źródło: dane z kontroli NIK.

Tylko dwie jednostki, tj. Optima Medycyna S.A. w Opolu oraz SPZOZ 
nr 1 w Bełżycach w każdym roku objętym kontrolą wydatkowały środki 
na działania profilaktyczne.

Przykład

Wydatki podmiotu Optima Medycyna S.A. w Opolu na zadania z zakresu 
promocji zdrowia, finansowane środkami własnymi oraz otrzymanymi 
w ramach projektów współfinansowanych z UE wynosiły 300,5 tys. zł 
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w 2018 r., 347,9 tys. zł w 2019 r. i 12,3 tys. zł w I kw. 2020 r. Ich udział 
w odniesieniu do przychodów ze stawek kapitacyjnych to odpowiednio: 
7,2%, 8,2% i 0,6%.

Najwyższa Izba Kontroli wielokrotnie już wskazywała88, iż niezbędne 
jest inwestowanie w zdrowie obywateli poprzez edukację i profilaktykę 
zdrowotną, a troska państwa o zdrowie obywateli odbywała się nie tylko 
poprzez leczenie.

5.2. Rozmiar prowadzonych działań profilaktycznych na rzecz 
zapobiegania i eliminowania u dzieci i młodzieży zaburzeń 
metabolicznych wynikających z otyłości oraz chorób 
cywilizacyjnych

Zakres i skala prowadzonych działań profilaktycznych nie pozwalały sku-
tecznie zapobiegać i eliminować zaburzeń metabolicznych wynikających 
z otyłości oraz chorób cywilizacyjnych.

Minister Zdrowia nie dysponował danymi o stanie zdrowia całej populacji 
dzieci i młodzieży, tym samym nie posiadał rzetelnych informacji o potrze-
bach profilaktycznych dzieci i młodzieży w zakresie problemów nadmiernej 
masy ciała. Profilaktyka w odniesieniu do zdrowia obejmuje działania dla 
eliminowania czynników ryzyka i przyczyn chorób lub innych zaburzeń.

U dwóch świadczeniodawców, tj. w Zespole Lecznictwa Otwartego sp. z o. o. 
w Jaworznie oraz w SPZOZ „Centrum” w Opolu w latach objętych kontrolą 
dokonano analizy liczby dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi 
w oparciu o własne dane statystyczne, dotyczące występowania otyłości 
i sporządzono na tej podstawie opracowania podsumowujące.

Przykład

W SPZOZ „Centrum” w Opolu w 2019 r. lekarz POZ sporządził opracowanie, 
w którym dokonał analizy i oceny opieki nad dziećmi z nadwagą i otyłością 
w wieku od 3 do 18 lat. Punktem wyjścia była analiza poziomu wskaźnika BMI 
183 pacjentów, z których 43 (23,5%) miało nadwagę lub otyłość. Sformuło-
wano plan działania, którego celem była poprawa jakości profilaktyki i leczenia 
nadwagi i otyłości u dzieci w wieku 3–18 lat oraz zmniejszenie odsetka dzieci 
z nadwagą i otyłością. Zidentyfikowano bariery i przeszkody, w tym: brak 
czasu na dokładne omówienie problemu na krótkiej wizycie, brak motywacji 
u pacjentów do zmiany stylu życia, brak wiedzy pacjentów i rodziców na temat 
prawidłowego odżywiania oraz aktywności fizycznej. Bariery te miały być 
przełamywane poprzez: wydłużenie czasu wizyty, wyznaczenie dodatkowego 
dnia/godzin przyjmowania pacjentów zdrowych, edukację pacjentów, roz-
dawanie materiałów edukacyjnych, w razie potrzeby kierowanie do Poradni 
Leczenia Otyłości lub dietetyka. W opracowaniu zawarto opis działań oraz 
efektów w zakresie skali nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży po roku 
od wprowadzenia zmian.

W pozostałych jednostkach POZ, kierownicy deklarowali, że prowadzą ana-
lizy w zakresie występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży 
na podstawie danych statystycznych zawartych w sprawozdaniach MZ-06 

88  Raport NIK: System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian, 2019 r.
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i MZ-11 ale ich nie dokumentują. Poza tym higienistki szkolne zatrudnione 
w ww. podmiotach przygotowują na koniec roku szkolnego raporty o stanie 
zdrowia i potrzebach zdrowotnych uczniów.

Świadczeniodawcy POZ z własnej inicjatywy nie przekazywali jst informacji 
o skali nadwagi lub otyłości wśród dzieci i młodzieży objętych ich opieką. 
Dane w tym zakresie były raportowane w ramach statystyki publicznej 
w sprawozdaniach MZ-11. Tylko do dwóch skontrolowanych podmiotów 
samorząd terytorialny zwrócił się o przekazanie danych z tego zakresu89.

Przykład

W latach 2018–2019 Zespół Lecznictwa Otwartego sp. z o. o. w Jaworz-
nie, na wniosek Urzędu Miasta Jaworzna, corocznie przekazywał informacje 
na temat stanu opieki zdrowotnej w szkołach objętych opieką działu higieny 
szkolnej oraz o działaniach podejmowanych lub planowanych do podjęcia 
w ramach opieki sprawowanej nad dziećmi i młodzieżą. Spośród trzech 
przekazanych Urzędowi informacji o stanie zdrowia dzieci i młodzieży obję-
tych opieką w szkołach, w dwóch – za rok szkolny 2018/2019 i 2019/2020 
– zamieszczono informacje o liczbie uczniów, u których stwierdzono problemy 
zdrowotne, w tym związane z zaburzeniami w rozwoju somatycznym i wyni-
kającym z tego niedoborem lub nadmiarem masy ciała.

W opinii NIK, działania mające na celu rozpoznanie potrzeb profilaktycz-
nych u dzieci i młodzieży, związanych z nadwagą i otyłością, były niewy-
starczające. Brak prowadzenia przez świadczeniodawców POZ analiz doty-
czących liczby dzieci i młodzieży z nadmierną masą ciała w porównaniu 
do ogólnej liczby pacjentów w wieku 0–18 lat oraz do ogólnokrajowych 
danych w tym zakresie skutkował brakiem rozpoznania problemów 
i potrzeb związanych z chorobą otyłości. W konsekwencji spowodowało 
to brak planowania i prowadzenia działań profilaktycznych zapobiegają-
cych i eliminujących nadwagę i otyłość.

Ograniczony zakres analiz i ocen potrzeb zdrowotnych, przede wszystkim 
na poziomie POZ, a także brak ich sygnalizowania powodował, że jst nie 
dysponowały informacjami o rozpoznanych potrzebach zdrowotnych 
i stanie zdrowia mieszkańców w celu m.in. podejmowania działań profi-
laktycznych w obszarach tego wymagających.

Do zadań Ministra Zdrowia ujętych w art. 11 ustawy o świadczeniach zdro-
wotnych, należy m.in. prowadzenie oraz współuczestniczenie w prowadzeniu 
edukacji w zakresie zapobiegania i rozwiązywania problemów związanych 
z negatywnym wpływem czynników środowiskowych i społecznych. Działa-
nia w tym zakresie, dotyczące nadwagi i otyłości, realizowane były w ramach 
NPZ i monitorowane przez różne komórki organizacyjne Ministerstwa.

Utworzono NCEŻ, które rozpoczęło swoją działalność w 2017 r. Jego zada-
niem było upowszechnianie wiedzy na temat zdrowego odżywiania i popu-
laryzowanie aktywności fizycznej, w tym poprzez interaktywną platformę 
internetową. Do zadań NCEŻ należało także prowadzenie działalności 
informacyjno-edukacyjnej oraz opracowywanie merytoryczne artykułów 
związanych z żywnością i żywieniem.

89  Dotyczy SP MZOZ w Słupsku oraz Zespołu Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie.
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W grudniu 2017 r. Ministerstwo uruchomiło Centrum Dietetyczne Online, 
które za pomocą platformy internetowej umożliwiało pacjentom kontakt 
z dietetykiem. Do 31 marca 2020 r. w tym trybie przeprowadzono 10 tys. 
bezpłatnych konsultacji.

Ponadto Ministerstwo promowało zdrowy tryb życia wśród dzieci i mło-
dzieży za pomocą programów edukacyjnych, takich jak: Bieg po zdrowie, 
ARS, czyli jak dbać o miłość, Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj 
Formę”. Głównym celem ostatniego z ww. programów, realizowanego 
przez Państwową Inspekcję Sanitarną, była edukacja w zakresie trwałego 
kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej i ich 
rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety.

Brak monitorowania powyższych działań uniemożliwia ocenę jak ich skala 
i rozmiar wpłynęły na ograniczenie problemu nadwagi i otyłości wśród 
dzieci i młodzieży. Ogólnodostępne dane statystyczne wskazują, że reali-
zacja tych zadań nie pomogła w utrzymania prawidłowej masy ciała wśród 
Polaków. W ocenie Ministra Zdrowia zmiany postaw, zachowań oraz ich 
konsekwencje dla zdrowia nie są możliwe do zaobserwowania w perspek-
tywie kilku czy kilkudziesięciu miesięcy. Obserwacja trendów w odniesieniu 
do zjawisk epidemiologicznych wymaga wieloletnich obserwacji i zmian.

Środowiska naukowe zwracają uwagę, że o skuteczności edukacji zdro-
wotnej wśród dzieci i młodzieży decyduje przede wszystkim adekwatny 
dobór środków w zależności od grup wiekowych. W związku z tym o powo-
dzeniu i efektywności programu profilaktyki nie decyduje tylko rozmiar 
i skala prowadzonych działań, ale przede wszystkim jego atrakcyjność, 
przystępność oraz kompleksowość. Elementem zachęcającym starsze 
dzieci i młodzież do udziału w tego typu programach jest wykorzystanie 
nowoczesnych technologii, np. opasek monitorujących aktywność fizyczną, 
aplikacji na urządzenia mobilne oraz wprowadzenie czynnika wzajemnej 
rywalizacji. Zniechęcająco działa hiperstymulacja – ciągłe obowiązkowe 
wyzwania, które są męczące fizycznie90.

Upowszechnienie zdrowego stylu życia, obejmujące aktywność fizyczną 
i właściwy sposób odżywiania się, powinno być efektem skoordynowanych 
działań organów władzy publicznej, podmiotów leczniczych oraz organiza-
cji działających na rzecz pacjentów. Niezbędne jest także określenie spójnej, 
kompleksowej, wieloletniej strategii działań prewencyjnych ukierunkowa-
nych na zachowanie zdrowego trybu życia i zapobieganie chorobom.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym Minister otrzymywał 
roczną informację od m.in. organów administracji rządowej (bez wojewo-
dów), o zrealizowanych lub podjętych, za miniony rok, zadaniach z zakresu 
zdrowia publicznego, w tym dotyczących edukacji prozdrowotnej i profi-
laktyki dzieci i młodzieży.

Wojewodowie przekazywali Ministrowi informacje zbiorcze, przygoto-
wane na podstawie danych otrzymywanych od jst, wraz z ich opiniami 
dotyczącymi zgodności zrealizowanych lub podjętych zadań z priorytetami 

90   Odczepcie się od 15-latek [w:] Dziennik Gazeta Prawna, wydanie 5 marzec 2021 r.
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regionalnej polityki zdrowotnej. W 2017 r. wprowadzono ujednolicony 
elektroniczny formularz sprawozdawczy, przy pomocy którego zbierano 
informacje o realizowanych zadaniach z zakresu zdrowia publicznego. 
Ministerstwo otrzymało informacje o zadaniach realizowanych przez jst 
w liczbie 498 w 2018 r. i 473 w 2019 r. (w ramach NPZ), które za cel miały 
w szczególności propagowanie zdrowego trybu życia i aktywności fizycznej. 
W ich ramach realizowano programy profilaktyki nadwagi i otyłości wśród 
dzieci i młodzieży oraz krzewiono dobre nawyki żywieniowe poprzez 
działania promocyjno-edukacyjne, profilaktyczne, szkoleniowe i badawcze.

W okresie objętym kontrolą Ministerstwo współpracowało z jst, współfi-
nansując wybrane zadania w temacie wykrywania nadwagi i otyłości wśród 
dzieci i młodzieży.

Ponadto Minister podejmował współpracę z ministrem ds. edukacji 
w ramach projektu Lekcje o zdrowiu, w wyniku której opracowano 
materiały edukacyjne dla klas 1–3 szkół podstawowych Zdrowe dzieciaki 
to my oraz zaprojektowano edukacyjną grę planszową Piramida Zdrowia. 
Minister właściwy ds. edukacji uwzględniając postulaty wielu środowisk, 
w tym Ministra Zdrowia, wydał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół91, wskazujące 
tematykę istotnych problemów społecznych, w tym zdrowotnych, które 
w szczególności powinny być realizowane podczas zajęć z wychowawcą 
od roku szkolnego 2020/2021. Ministerstwo posiadało informację o reali-
zowanych przez inne podmioty zadaniach, mających na celu poprawę 
sposobu żywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

W latach 2018–2020 (I kwartał) nie były podejmowane działania/inicja-
tywy w obszarze współpracy międzynarodowej, ukierunkowane na profi-
laktykę zaburzeń metabolicznych u dzieci. Działania takie były podejmo-
wane w ramach dwuletniej umowy o współpracy między Ministerstwem 
a Europejskim Biurem Światowej Organizacji Zdrowia w latach 2016–2017.

W ocenie NIK działania Ministra Zdrowia powinny zmierzać do skoordy-
nowania, rozproszonych przedmiotowo i podmiotowo, działań z zakresu 
profilaktyki i edukacji prozdrowotnej, w celu efektywnego wykorzystania 
potencjału, a także oceny skuteczności prowadzonych działań na rzecz 
doskonalenia systemu opieki zdrowotnej.

Jedynie sześciu świadczeniodawców POZ, tj. 25% objętych kontrolą, prowa-
dziło własne tematy profilaktyczne lub edukacyjne, od jednego w Zespole 
Lecznictwa Otwartego sp. z o.o. w Jaworznie do czterech w Podmiocie 
Leczniczym „Twój Lekarz” Spółka jawna w Ornecie.

Przykład

Działania edukacyjne w Podmiocie Leczniczym „Twój Lekarz” Spółka jawna 
w Ornecie realizowane były na podstawie sporządzanych na dany rok planów 
edukacji zdrowotnej. Osobą odpowiedzialną za ich realizację był lekarz, pielę-
gniarka lub położna. Formami pracy działań edukacyjnych były: pogadanki, 
pokazy, rozmowy indywidualne z pacjentami podczas wizyt lekarskich oraz 

91   Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 czerwca 2020 r. zmieniające rozporządzenie 
w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 1008)
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dystrybucja ulotek o treści profilaktycznej. W zakresie związanym z niepra-
widłową masą ciała u dzieci i młodzieży w latach 2018–2020 zrealizowano 
następujące tematy profilaktyki zdrowotnej: Otyłość, cukrzyca – zapobieganie, 
preferowanie zdrowego stylu życia, leczenie cukrzycy, Nadciśnienie tętnicze  
– profilaktyka i leczenie, Wpływ odżywiania na zdrowie. Prawidłowa dieta, Ano-
reksja, bulimia – zapobieganie, objawy, leczenie.

W Medyku sp. z o.o. w Stalowej Woli stworzony został program profilaktyki 
pod nazwą: Program zdrowotny w zakresie prewencji i wczesnego wykrywa-
nia chorób cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży z otyłością i nadwagą na lata 
2017–2019, z prośbą o dofinansowanie którego zwrócono się do Urzędu 
Gminy. Po wstępnych pozytywnych ocenach Prezydenta Miasta i Naczelnika 
Wydziału Zdrowia, odmówiono pomocy tłumacząc to brakiem prawnych 
możliwości realizacji programu przez NZOZ.

Podobnie tylko sześć skontrolowanych podmiotów, tj. 25%, podjęło współ-
pracę z jst lub innymi jednostkami w celu edukacji zdrowotnej albo realiza-
cji programów związanych z profilaktyką nadmiernej masy ciała.

Przykład

W 2019 r. NZOZ „Farmed” w Lublinie we współpracy z Instytutem „Pomnik 
– Centrum Zdrowia Dziecka” brał udział w projekcie badawczym NPZ, obej-
mującym badania epidemiologiczne sposobu żywienia i stanu odżywienia 
społeczeństwa, w szczególności małych dzieci wraz z identyfikacją ryzyka 
zaburzeń odżywiania, oceną aktywności fizycznej, poziomu wiedzy żywienio-
wej i występowania nierówności w zdrowiu.

Ponadto jednostka z własnej inicjatywy współpracowała z radą dzielnicy, 
parafiami i szkołami przy organizowaniu i zabezpieczeniu medycznym zajęć 
ruchowych, zawodów sportowych, na których promowany był zdrowy styl 
życia, a także opracowywała i rozprowadzała ulotki i plakaty o tej tematyce.

Wszyscy skontrolowani świadczeniodawcy POZ realizowali zadania, do któ-
rych zobowiązywały ich postanowienia załącznika nr 1 do rozporządzenia 
w sprawie zakresu zadań lekarza, pielęgniarki i położnej POZ, w zakresie 
działań mających na celu zachowanie zdrowia świadczeniobiorcy. Jednakże, 
w ocenie NIK, stopień tych działań był niewystarczający, gdyż skupiano się 
głównie na medycynie naprawczej, a nie zapobieganiu chorobom. Jako 
przyczynę braku realizacji programów profilaktycznych wskazywano 
m.in. brak ofert jst w tym zakresie.

Kierownicy jednostek POZ wyjaśniali, że odpowiedzialność za edukację 
zdrowotną wśród dzieci i młodzieży spoczywała na pielęgniarkach naucza-
nia i wychowania szkolnego, których działania polegały na przeprowadza-
niu pogadanek i rozmów indywidualnych, przekazywaniu broszur oraz 
ulotek, przygotowywaniu gazetek i plakatów. Ich tematyka dotyczyła m.in.: 
zwiększenia aktywności fizycznej, poprawy sposobu żywienia, zmniejsze-
nia narażania na czynniki szkodliwe w środowisku życia, pracy i nauki oraz 
ich skutków zdrowotnych.

NIK zwraca uwagę, że wcześnie rozpoczęta profilaktyka otyłości, będzie 
skutkować mniejszą ilością problemów zdrowotnych w przyszłości, 
co ograniczy koszty leczenia ich następstw.
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Skontrolowane jednostki POZ dysponowały informacjami o realizowanych 
przez jst programach profilaktycznych. Jednakże w opinii większości 
kierowników ww. jednostek, na terenie ich działalności brak było ofert 
programów profilaktycznych w zakresie edukacji zdrowotnej, mających 
na celu zapobieganie lub eliminację nadmiernej masy ciała wśród dzieci 
i młodzieży lub warunki i wymagania stawiane w nich uniemożliwiały im 
w nich udział.

Z danych pozyskanych w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK wynika, 
że osiem9² z dziewięciu samorządów wojewódzkich lub podległych im jed-
nostek organizacyjnych prowadziło działania polegające na rozpoznawaniu 
potrzeb w zakresie walki z otyłością i chorobami cywilizacyjnymi będącymi 
przyczyną zaburzeń metabolicznych, z czego siedem wypracowało rozwią-
zania sprzyjające walce z tymi chorobami. Przyjęły one najczęściej formę 
programów polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki nadwagi i otyłości 
wśród dzieci i młodzieży. Ponadto samorządy te realizowały zadania ujęte 
w NPZ, Cel operacyjny 1: Poprawa sposobu żywienia i stanu odżywienia 
społeczeństwa oraz aktywności fizycznej społeczeństwa.

Samorządy powiatowe nie dokonywały rozpoznawania potrzeb zdrowot-
nych związanych z otyłością i chorobami cywilizacyjnymi. Jeśli prowadzono 
działania w tym zakresie to realizowano je przy udziale placówek medycz-
nych świadczących usługi w zakresie POZ oraz jednostek podległych tym 
samorządom. Jednakże zakres rozpoznania był ograniczony, np. do liczby 
wykonanych w szkołach testów przesiewowych. Nieliczne samorządy 
powiatowe współpracowały z podległymi jednostkami oraz z organizacjami 
pozarządowymi w zakresie obejmującym problematykę profilaktyki i lecze-
nia dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi. Współpraca polegała 
na wsparciu organizacyjnym lub finansowo-rzeczowym konkursów, kon-
ferencji, pogadanek i innych przedsięwzięć obejmujących działania eduka-
cyjne, profilaktyczne oraz aktywność sportową wśród dzieci i młodzieży. 
Samorządy powiatowe nie realizowały działań, które w sposób bezpośredni 
dotyczyłyby zadań ujętych w NPZ, Cel operacyjny 1.

Osiem93 spośród 13 samorządów miast na prawach powiatu potwier-
dziło, że rozpoznawało potrzeby w zakresie walki z otyłością i chorobami 
cywilizacyjnymi będącymi przyczyną zaburzeń metabolicznych. Były one 
podstawą do przygotowania programów propagujących zasady prawidło-
wego żywienia, uświadomienie o zagrożeniach związanych z chorobami 
powstającymi na skutek otyłości, a także wczesną diagnostykę i zapobie-
ganie otyłości. Większość miast na prawach powiatu realizowało zadania, 
wpisujące się w zadania ujęte w NPZ, Cel operacyjny 1.

Przykłady

Samorząd Miasta Gdańska poprzez Gdański Ośrodek Promocji Zdrowia 
i Profilaktyki Uzależnień od ponad 20 lat prowadził stałą obserwację populacji 
gdańskich dzieci. Ponieważ coroczne raporty wykazywały zwiększanie odsetka 

9²  Samorządy województwa: kujawsko-pomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, opolskiego, 
pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego.

93  Samorządy miast na prawach powiatu: Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Lublin, Opole, 
Rzeszów, Słupsk, Włocławek.
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dzieci z nadmiarem masy ciała podjęto działania w kierunku zatrzymania 
i odwrócenia tego trendu. Uchwałą Rady Miasta Gdańska z 2010 r. przyjęto 
Program Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Wybranym Chorobom Społecznym 
w Gdańsku na lata 2011–2013 i rozpoczęto realizację programu „6–10–14 dla 
Zdrowia”. Program ten jest kontynuowany obecnie w oparciu o Gdański Pro-
gram Promocji Zdrowia i Przeciwdziałania Chorobom Cywilizacyjnym na lata 
2017–2020 (uchwała Rady Miasta Gdańska z 2017 r.).

Wieloletnim partnerem w realizacji programu 6–10–14 dla Zdrowia jest 
Uniwersyteckie Centrum Kliniczne w Gdańsku. Główne założenia 
ww. programu to:

 − przeprowadzenie badań przesiewowych i ankietowych w kierunku czyn-
ników ryzyka, stylu życia i zachowań zdrowotnych u 6, 9–11 i 14-latków;

 − wyselekcjonowanie z powyższych grup dzieci z czynnikami ryzyka chorób 
cywilizacyjnych takich jak: cukrzyca, nadciśnienie tętnicze, nadwaga, oty-
łość, zaburzenia depresyjne;

 − przeprowadzenie pełnej interwencji edukacyjno-leczniczej u dzieci 
z wykrytymi problemami zdrowotnymi;

 − przygotowanie oraz przeprowadzenie kompleksowego programu eduka-
cyjnego dla dzieci i rodziców (w zakresie dietetyki, aktywności fizycznej, 
budowania pozytywnych zachowań zdrowotnych);

 − przeprowadzenie programu edukacji zdrowotnej dla środowiska szkolnego 
w zakresie „Koszyka usług edukacyjnych ZDROWIE”.

Lekarze Nadmorskiego Centrum Medycznego sp. z o.o. w Gdańsku mieli 
wiedzę o funkcjonowaniu programu 6–10–14 dla Zdrowia i korzystali z możli-
wości diagnostyki proponowanych w jego ramach. Dzieci z nadmiarem masy 
ciała kierowane były do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku, 
jednakże to rodzice decydowali o udziale w ww. programie. Wyniki badań 
wykonanych przez Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, szczególnie przy roz-
poznanych schorzeniach lub stanach zagrożenia chorobami, rodzice zwykle 
przekazywali lekarzowi POZ.

Samorządy gminne nie rozpoznawały potrzeb zdrowotnych, jak również 
nie podejmowały współpracy z innymi instytucjami, której celem byłoby 
przeciwdziałanie nadwadze i otyłości wśród dzieci i młodzieży szkolnej. 
Tylko w nielicznych przypadkach dofinansowywały działania organizacji 
pozarządowych, mające pośredni związek z nadwagą lub otyłością.

Większość samorządów gminnych nie realizowała zadań, które wpisywały 
się w NPZ, Cel operacyjny 1. Gdy zadania te były prowadzone przez jed-
nostki oświatowe podległe gminom to polegały m.in. na zajęciach edukacyj-
nych na temat zdrowego odżywiania się, bez presji reklamowej produktów 
szkodliwych dla zdrowia, upowszechnianiu aktywności fizycznej, tworzeniu 
warunków umożliwiających kształtowanie i utrzymanie prawidłowych 
wzorców odżywiania i aktywności fizycznej w środowisku nauki, pracy 
i wypoczynku, organizacji rozgrywek sportowych i zwiększaniu dostępno-
ści do pozalekcyjnych zajęć sportowych, udziale w ogólnopolskich akcjach 
promujących aktywność fizyczną oraz zdrowe i prawidłowe odżywianie.
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5.3.  Skuteczność podejmowanych działań zmierzających 
do diagnozowania i leczenia dzieci i młodzieży 
z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości 
oraz chorób cywilizacyjnych.

Podejmowane przez odpowiedzialne podmioty działania zmierzające 
do diagnozowania i leczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicz-
nymi wynikającymi z otyłości i chorób cywilizacyjnych nie były skuteczne.

Testy przesiewowe wykonywane w ramach bilansów zdrowia uczniów, 
według danych zawartych w sprawozdaniach MZ-06 za rok szkolny 
2018/2019 wykonano u 1840,4 tys. uczniów (98,9% podlegających), w tym 
1739,8 tys. uczniów na terenie szkoły, a 100,6 tys. poza szkołą. W roku 
szkolnym 2019/2020 ww. testy wykonano u 1887,2 tys. uczniów (84,1%), 
w tym 1803,4 tys. uczniów na terenie szkoły, a 83,8 tys. poza szkołą94. 
W tym zakresie zanotowano spadek w porównaniu z poprzednimi latami 
szkolnymi, w których odpowiednio zrealizowano: w 2014/2015 – 98,8%, 
w 2015/2016 – 99,1% oraz 2016/2017 – 99,2% testów przesiewowych95. 
Testy przesiewowe jako element profilaktyki drugorzędowej96 dzieci 
i młodzieży mają na celu wykrywanie najczęstszych zaburzeń rozwoju 
i stanu zdrowia, w określonych grupach wiekowych, w których zaburzenia 
te najczęściej ujawniają się lub pogłębiają.

Odsetek dzieci i młodzieży w grupie wiekowej od 2 do 19 lat, którym wyko-
nano bilanse zdrowia, według danych w sprawozdaniach MZ-11, wynosił 
w 2018 r. 63,6%, a w 2019 r. 61,7% pacjentów podlegających ww. badaniu.

Natomiast według danych wykazanych w sprawozdaniu MZ-06 profilak-
tyczne badania lekarskie w roku szkolnym 2018/2019 wykonano u 85,9%, 
a w 2019/2020 u 55,5% uczniów podlegających tym badaniom97. Oznacza 
to spadek w porównaniu z poprzednimi latami szkolnymi, w których bada-
niami objęto odpowiednio: w 2014/2015 – 88,9%, 2015/2016 – 88,6% 
oraz 2016/2017 – 88,3% uczniów.

U 24 skontrolowanych świadczeniodawców POZ w 2018 r. bilanse zdrowia 
wykonano łącznie u 36 527 pacjentów z 65 350 podlegających ww. badaniu, 
tj. u 55,8%. Najwyższy wskaźnik dzieci i młodzieży, u których zrealizowano 
badania wyniósł 99,2% (Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Nowy Fordon” 
sp. z o. o. w Bydgoszczy), a najniższy 20,2% („Promed” sp. z o. o. w Kielcach). 
Natomiast w 2019 r. bilanse zdrowia wykonano u 36 038 z 67 309 im podlega-
jących według roczników i stopnia kształcenia, tj. u 53,5%. Najwyższy wskaź-
nik wykonanych badań wyniósł 99,3% (Przychodnia Medycyny Rodzinnej 
„Nowy Fordon” sp. z o. o. w Bydgoszczy), a najniższy 15,9% („Promed” sp. z o. o. 
w Kielcach). Najmniejszy udział zbadanych wystąpił w populacji uczniów ostat-
niej klasy szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19. roku życia.

94  Dane przekazane przez MZ na podstawie zweryfikowanych przez urzędy wojewódzkie 
sprawozdań MZ-06 na dzień 10 grudnia 2020 r.

95  Kontrola P/17/058 – Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym.
96  Jodkowska M., Woynarowska B., Testy przesiewowe u dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 

Materiały instruktażowe dla pielęgniarek i higienistek szkolnych, IMID – Zakład Medycyny 
Szkolnej, 2002.

97  Na spadek odsetka wykonanych badań w roku szkolnym 2019/2020 mogła wpłynąć epidemia 
COVID-19.

Spadek liczby 
wykonanych testów 
przesiewowych

Spadek liczby 
wykonanych bilansów 
zdrowia
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Infografika nr 7 
Realizacja bilansów zdrowia w poszczególnych grupach wiekowych przez skontrolowanych 
świadczeniodawców POZ

Wiek lub poziom kształcenia,
w którym wykonuje się bilans zdrowia

Mediana realizacji bilansów zdrowia
w skontrolowanych POZ w 2019 r.

2 lata
56,9

4 lata

5 lat (tylko u dziecka nieodbywającego
przygotowania przedszkolnego)

roczne obowiązkowe
przygotowanie przedszkolne

klasa III szkoły podstawowej

klasa VII szkoły podstawowej

I klasa szkoły ponadgimnazjalnej

ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej

49,0

47,3

74,1

53,8

65,5

57,1

44,5

Źródło: dane z kontroli NIK.

Tylko w nielicznych poradniach POZ średni personel medyczny lub 
administracyjny identyfikował pacjentów objętych badaniem bilan-
sowym oraz bezpośrednio powiadamiał rodziców o przysługującym 
dziecku ww. badaniu (np. wiadomości sms, e-mail lub zaproszenia 
listowne). Informowanie to polegało głównie na wywieszeniu na tablicy 
ogłoszeń informacji, jakie roczniki w danym roku kalendarzowym pod-
legają bilansom lub powiadamianiu rodziców przez personel medyczny, 
podczas wizyt w przychodni.

Zadania w tym zakresie były prowadzone nieskutecznie, gdyż profilak-
tyczne badania lekarskie w latach objętych kontrolą przeprowadzono 
tylko u ponad 50% podlegających bilansom zdrowia, a w 2019 r. w porów-
naniu do roku poprzedniego nastąpił ich spadek o 2,35 punktu procen-
towego.

Sposób działania oraz zaangażowanie personelu medycznego mające 
na celu zmobilizowanie rodziców do zgłoszenia się z dzieckiem na bilans 
zdrowia nie miały znaczącego przełożenia na stopień realizacji ww. badań. 
W sześciu jednostkach, w których nie informowano w żaden sposób 
o podleganiu bilansom zdrowia stopień ich realizacji w latach 2018–2019 
wynosił 50,2% (od 21,7% do 62,2%).

Kierownicy kontrolowanych jednostek POZ, w których nie podejmo-
wano działań zachęcających, skierowanych indywidualnie do rodziców, 
do zgłoszenia na badania bilansowe wyjaśnili, że w książeczkach zdrowia 
są wskazane roczniki bilansów zdrowia i to rodzicom powinno zależeć 
na ww. badaniu. Jednocześnie deklarowali, że lekarze zawsze przepro-
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wadzali takie świadczenie, jeśli pacjent zgłosił się na nie. W jednostkach, 
w których podejmowano indywidualne działania m.in. poprzez wysyłanie 
smsów, listów zapraszających na bilanse zdrowia, stopień ich realizacji 
nie był wyższy niż w jednostkach, które nie wykonywały takich działań.

Przykłady

1.  W okresie objętym kontrolą najniższy stopień realizacji badań bilansowych, 
tj. 18,1% odnotowano w „Promed” sp. z o. o. w Kielcach. Kierownik jed-
nostki wyjaśnił, że pracownicy „Promed” w trakcie rozmów telefonicznych 
przypominają o tych badaniach, jednak w praktyce często są one ignorowane 
przez rodziców, którzy nie chcą przyprowadzać zdrowego dziecka do leka-
rza. Najprawdopodobniej wynika to z tego, że rodzice bardzo dbają o pierw-
sze badania bilansowe, czyli te w okresie niemowlęcym, czy po rozpoczę-
ciu chodzenia. Bilanse czterolatków oraz dzieci rozpoczynających naukę 
w szkole pojawiają się rzadziej. Bilanse nastolatków sporadycznie, pomimo 
że to właśnie ten okres jest najbardziej newralgiczny dla wad postawy.

2.  Najwyższy stopień realizacji badań bilansowych, tj. 99,3% odnotowano 
w Przychodni Medycyny Rodzinnej „Nowy Fordon” sp. z o. o. w Byd-
goszczy, mimo, iż nie prowadziła ona innowacyjnych działań mobilizujących 
rodziców do zgłaszania się na bilanse zdrowia.

3.  W Poradni Rodzinnej „Dar Serca” spółka partnerska w Elblągu prowa-
dzono najbardziej zintensyfikowane działania mobilizujące do realizacji 
bilansów zdrowia. Dla każdego lekarza prowadzona była przez pielęgniarkę 
rodzinną indywidualna książka bilansowa, z danymi o zadeklarowanych 
pacjentach, przeprowadzonych i planowanych badaniach bilansowych. Wraz 
z nadejściem terminu przeprowadzenia badania, w miesiącu przypadającym 
na bilans dziecka rodzice byli informowani telefonicznie o konieczności jego 
wykonania. Przy nieskutecznym kontakcie telefonicznym, zawiadomienie 
wysyłano pocztą, a nawet następowała wizyta pielęgniarki środowiskowej 
w miejscu zamieszkania dziecka.

NIK w 2019 r. w Raporcie – system ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny 
i pożądane kierunki zmian, opracowanym na podstawie 71 kontroli 
o tematyce medycznej, przeprowadzonych w latach 2008–2018, wskazała 
na konieczność ustalenia listy badań profilaktycznych, w tym populacyj-
nych, kierowanych do określonych grup osób wraz z określeniem interwa-
łów czasowych ich wykonywania oraz stworzenie systemu zachęt do ich 
realizacji. Badania powinny dotyczyć kluczowych problemów zdrowotnych 
ludności, przede wszystkim wynikających z chorób cywilizacyjnych. Wpro-
wadzeniu tego rozwiązania musi towarzyszyć stworzenie bazy danych, 
które pozwoli ocenić faktyczne uczestnictwo obywateli w badaniach pro-
filaktycznych.

W polskim systemie opieki zdrowotnej, w grupie dzieci i młodzieży, funk-
cjonuje badanie spełniające powyższe wymagania – bilans zdrowia, który 
jest świadczeniem gwarantowanym w ramach POZ. Zdaniem NIK, nie jest 
ono właściwie wykorzystane w celu pozyskania i monitoringu danych 
o trendach w zakresie otyłości oraz nie jest głównym środkiem służącym 
do wczesnego wykrywania ww. choroby cywilizacyjnej.

Minister Zdrowia w okresie objętym kontrolą nie podejmował działań 
mających na celu zmobilizowanie rodziców do zgłoszenia się do lekarza 
POZ, w celu realizacji przez niego obowiązku przeprowadzania badań bilan-
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sowych. Minister wyjaśnił, że rozważy skierowanie do wszystkich placówek 
POZ komunikatu, przypominającego rodzicom małoletnich pacjentów 
o systematycznym przeprowadzaniu badań bilansowych, np. w formie 
informacji na tablicy ogłoszeń czy stronie internetowej placówki, w reje-
stracji lub gabinecie lekarskim.

W ocenie NIK działania te nie przyniosą poprawy stopnia realizacji bilan-
sów zdrowia, gdyż takie zadania są już realizowane przez poradnie POZ, 
a mimo to z każdym rokiem odnotowuje się spadek ich wykonania. Zda-
niem NIK, z uwagi na fakt, iż bilanse zdrowia są podstawowym narzędziem 
systematycznej oceny i informacji o stanie zdrowia dzieci, umożliwiającym 
m.in. wczesne wykrywanie i leczenie nadwagi i otyłości, Minister Zdrowia 
winien podjąć działania, których efektem będzie skuteczne mobilizowanie 
rodziców do realizacji ww. badań.

W zakresie zgodności prowadzenia dokumentacji medycznej z przepisami 
prawa analizie poddano karty historii zdrowia i choroby 400 pacjentów 
ze zdiagnozowanymi zaburzeniami metabolicznymi (240 u świadczenio-
dawców POZ i 160 AOS). Wykazała ona, że większość z nich, poza pojedyn-
czymi przypadkami, była prowadzona prawidłowo. Wszystkie wpisy były 
sporządzone chronologicznie, autoryzowano je w 399 przypadkach, w 390 
dokumentacja prowadzona była czytelnie. Numeracji kart historii zdrowia 
i choroby nie było w 46 z nich, a korekty błędów niezgodnie z wymogami 
dokonano w sześciu kartach.

Przykład

W SP Miejsko-Gminnym ZOZ w Jaśle sprawdzono prowadzenie DM dzieci 
i młodzieży, u których zdiagnozowano zaburzenia metaboliczne wynikające 
z otyłości (E66), okoliczności rozpoznania, zlecone badania diagnostyczne oraz 
sposób kierowania do poradni specjalistycznych na przykładzie 10 pacjentów 
w wieku do 18 lat. Stwierdzono, że wszystkie wpisy były czytelne, w porządku 
chronologicznym, autoryzowane przez lekarzy, a strony historii zdrowia i cho-
roby pacjenta ponumerowane.

Zgodnie z Częścią III załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia 
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ bilanse zdrowia obej-
mują w każdej grupie wiekowej m.in. pomiary: wzrostu i masy ciała, w tym 
określenie współczynnika masy ciała (BMI), a także ciśnienia tętniczego 
krwi (z wyłączeniem grupy wiekowej 4-latków).

Analizą objęto 672 wpisy w kartach historii zdrowia i choroby (u 672 
pacjentów) w zakresie bilansów zdrowia, które przeprowadzono w 2018 r. 
(316 wpisów) lub w 2019 r. (356 wpisów). U każdego świadczeniodawcy 
POZ zbadano 28 wpisów, średnio po 14 zrealizowanych w 2018 r. i 2019 r. 
Badaniem łącznie objęto dokumentacje medyczne 337 dziewcząt i 335 
chłopców w wieku od 2 do 18 lat, tj. średnio w każdym POZ z każdego 
rocznika podlegającego bilansowi zdrowia98 z pełnych lat objętych kontrolą 
po dwie DM dziewcząt i chłopców.

98  Dzieci w wieku: 2, 4, 6, 10 lat i młodzież w wieku: 14, 16, 18 lat.

Zgodne 
z obowiązującymi 

przepisami prowadzenie 
DM

Nierzetelna realizacja 
i dokumentowanie 

bilansów zdrowia
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Jedynie w dwóch skontrolowanych POZ lekarze w dokumentacji medycz-
nej odnotowywali fakt udokumentowania w książeczce zdrowia dziecka 
przeprowadzenie badania bilansowego99. Odnotowanie tego faktu w poje-
dynczych DM ustalono w dwóch jednostkach100.

Książeczka zdrowia dziecka stanowi indywidualną zewnętrzną dokumen-
tację medyczną. Nie ma prawnego obowiązku odnotowywania w karcie 
historii zdrowia i choroby, będącej w posiadaniu świadczeniodawcy POZ, 
faktu udokumentowania badania bilansowego w książeczce. Jednakże 
brak adnotacji lub informacji, że rodzic dziecka zgłosił się na bilans zdro-
wia bez książeczki zdrowia dziecka w konsekwencji uniemożliwia wery-
fikację czy lekarz POZ zrealizował obowiązek zamieszczenia w książeczce 
zdrowia wyników badań profilaktycznych (§ 68 ust. 6 i 7 rozporządzenia 
w sprawie DM101).

Książeczka zdrowia dziecka to niezwykle istotny element zewnętrznej 
dokumentacji medycznej każdego dziecka. Prawidłowo prowadzona 
daje możliwość wglądu rodzicowi lub opiekunowi w zakres niezbędnych 
informacji dotyczących stanu zdrowia dziecka, a także możliwość przeka-
zywania tych informacji pomiędzy placówkami medycznymi. Od 1 stycznia 
2016 r. książeczka jest obowiązkowo prowadzoną dokumentacją medyczną 
przebiegu działań profilaktycznych i leczniczych u dziecka. Dzięki ujednoli-
conemu wzorowi wprowadzonemu jako załącznik nr 6 do rozporządzenia 
w sprawie DM z dnia 9 listopada 2015 r. umożliwiła szybkie znalezienie 
informacji istotnych dla danego dziecka, co jest szczególnie ważne w sta-
nach nagłych, w tym w stanach zagrożenia życia, a także ustalenia początku 
oraz przyczyn chorób.

W 2015 r. konsultant krajowy w zakresie pediatrii10² wyraziła nadzieję, 
że nowe regulacje wprowadzające książeczkę wpłyną na kompleksowe 
monitorowanie losów dziecka, opieki zdrowotnej przez rodziców oraz 
osoby sprawujące opiekę nad dzieckiem. Do 2016 r. wydawanie książeczki 
zdrowia dziecka było jedynie elementem dobrej praktyki oddziałów nowo-
rodkowych. Jednak jej forma i zawartość były różne, a informacje o stanie 
zdrowia dziecka nierzadko pozostawały tylko w wewnętrznej dokumentacji 
poradni czy oddziału szpitalnego.

W opinii NIK, książeczka zdrowia dziecka powinna być dokumentem 
wymaganym przy każdej wizycie w placówce medycznej, w którym będzie 
odnotowywało się działania zarówno profilaktyczne (bilanse zdrowia,) 
jak i lecznicze (w poradniach specjalistycznych). Wprowadzenie prawnego 
obowiązku odnotowywania w DM faktu udokumentowania w książeczce 
zdrowia dziecka przeprowadzonych działań profilaktycznych i leczniczych 

99  Spółka z o.o. Medyk w Stalowej Woli oraz Poradnia Rodzinna „Dar Serca" Spółka Partnerska 
w Elblągu.

100  Przychodnia Medycyny Rodzinnej „Nowy Fordon” sp. z o.o. w Bydgoszczy i SPZOZ „Zaodrze” 
w Opolu.

101  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania – Dz. U. poz. 666, ze zm.

10²  Dr hab. n. med. Teresa Jackowska, http://www.archiwum.mz.gov.pl/aktualnosci/minister-marian-
zembala-podpisal-rozporzadzenie-dotyczace-ksiazeczki-zdrowia-dziecka/.
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wpłynie pozytywnie na mobilizowanie rodziców do zgłaszania się z ww. 
dokumentem. W konsekwencji spowoduje to przekazywanie informacji 
o stanie zdrowia pomiędzy placówkami medycznymi.

Z analizy badań bilansowych wynika, że przeprowadzono 548 pomiarów 
ciśnienia tętniczego krwi, u 81,6% przebadanych pacjentów. W 87 przy-
padkach z 124, w których nie dokonano powyższego pomiaru dotyczył on 
grupy wiekowej od 2 do 6 lat, z tego: 2-latków – 49 przypadków (51,1% 
wszystkich zbadanych 2-latków), 4-latków 26 (26,8%) i 6-latków – 12 
(13,5%). Jako przyczynę nierealizowania ww. badań wskazywano brak 
współpracy ze strony małego pacjenta, co powodowało niemiarodajne 
wyniki badania. Braki pomiaru ciśnienia w różnych grupach wiekowych 
stwierdzono w 17 jednostkach POZ, w tym najwięcej – 25 przypadków 
– w SPZOZ w Mogilnie. W Nadmorskim Centrum Medycznym sp. z o.o. 
w Gdańsku w jednym przypadku nie odnotowano w DM faktu zmierzenia 
pacjentowi ciśnienia krwi.

Z uwagi na fakt, że u 30% dzieci i młodzieży z otyłością stwierdza się nad-
ciśnienie tętnicze103, wykonywanie tego obowiązkowego badania podczas 
bilansu zdrowia jest niezbędne w celu rozpoznawania zaburzeń metabo-
licznych wynikających z otyłości i chorób cywilizacyjnych. Zgodnie z reko-
mendacją Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej pomiar ciśnienia 
krwi powinien być wykonywany u dzieci powyżej 3. roku życia, co najmniej 
raz w roku podczas wizyt lekarskich lub bilansów zdrowia104.

W opinii NIK, niezbędne jest wprowadzenie do rozporządzenia w sprawie 
świadczeń gwarantowanych POZ obowiązku wykonywania pomiaru ciśnie-
nia tętniczego krwi również podczas bilansu 4-latka.

Badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem oceny rozwoju 
fizycznego (pomiary wzrostu i masy ciała) wykonano podczas bilansów 
zdrowia u 651 pacjentów, tj. w 96,9% analizowanych przypadków. W pięciu 
skontrolowanych jednostkach POZ nie odnotowano w DM ww. pomiarów. 
Najwięcej nieprawidłowości w tym zakresie stwierdzono w SPZOZ w Mogil-
nie. W trzech poradniach dotyczyło to jednego wpisu z 28 analizowanych 
dokumentacji105. Powyższe nieprawidłowości lekarze przeprowadzający 
bilanse zdrowia wyjaśniali nadmiarem pracy.

Przykład

SPZOZ w Mogilnie dysponował sprzętem do realizacji bilansów zdrowia, 
tj. wagą ze wzrostomierzem i aparatem do mierzenia ciśnienia tętniczego krwi 
z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych. Z wpisów do dokumentacji 
medycznej wynika, że 13 spośród 28 pacjentów zmierzono wagę i masę ciała 
(46,4%), a ciśnienie krwi odnotowano tylko w trzech przypadkach, tj. 10,7%.

Współczynnik BMI odnotowano w 476 z 672 dokumentacji medycznych, 
a ponadto w 19 przypadkach, w których nie odnotowano BMI zawarto 

103  Rekomendacje Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej, dotyczące postępowania 
z dzieckiem z podwyższonym ciśnieniem tętniczym.

104  IV Raport grupy roboczej ds. podwyższonego ciśnienia tętniczego u dzieci i młodzieży, 2004 r.
105  Nadmorskie Centrum Medyczne sp. z o.o. w Gdańsku, Gorzowska Lecznica Specjalistyczna 

w Gorzowie Wlkp. i Podmiot Leczniczy „Twój Lekarz” Spółka jawna w Onecie.
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informację o jego wartości centylowej. Z powyższego wynika, że wartość 
BMI została określona w 495 kartach, tj. w 73,7% dokumentacji medycz-
nych.

W 17 skontrolowanych jednostkach POZ wyniki badań bilansowych lekarze 
odnotowywali w wartościach centylowych – wysokość i masę ciała, BMI, 
a także stosunek masy do wysokości ciała.

Przykład

Pełniący obowiązki dyrektora w SPZOZ „Centrum” w Opolu wyjaśniła, 
że zgodnie z rekomendacjami Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego i eks-
pertów, najbardziej miarodajnym do oceny wagi i wzrostu dzieci i młodzieży 
są siatki centylowe wagi i wzrostu. Otyłość u dzieci diagnozowana jest przy 
BMI powyżej 97 centyla w siatce centylowej wskaźnika względnej masy ciała, 
lub metodą: różnica dwóch lub więcej kanałów centylowych wagi do wzrostu.

Jednym z ważniejszych zadań lekarza pediatry jest monitorowanie i ocena 
rozwoju pacjenta. Podstawowym sposobem oceny rozwoju fizycznego 
dziecka jest porównanie jego obrazu fenotypowego z normą rozwojową 
(układem odniesienia), która odzwierciedla proces kształtowania się 
obserwowanych cech w okresie ontogenezy w populacji dzieci zdrowych. 
Norma taka wykonana jest na losowej, reprezentatywnej próbie tej popu-
lacji. Wartości uznane za normę są najczęściej przedstawiane w formie 
graficznej – siatek centylowych106.

Siatki centylowe występują jako element dokumentacji medycznej jedynie 
w książeczce zdrowia dziecka (indywidualnej zewnętrznej dokumentacji 
medycznej) – Załącznik nr 6 do rozporządzenia w sprawie DM.

W ocenie NIK, siatki centylowe powinny stanowić element wewnętrznej 
dokumentacji medycznej lekarzy POZ i być stosowane przez lekarzy i pie-
lęgniarki do oceny rozwoju indywidualnego dziecka, przede wszystkim 
z uwagi na fakt, że monitorowanie masy ciała jest niezwykle ważne w oce-
nie ryzyka wystąpienia nadwagi i otyłości.

W kontroli sprawdzono poprawność obliczenia przez lekarzy POZ współ-
czynników BMI oraz poprawność identyfikacji pacjentów z nadmierną masą 
ciała na podstawie ww. współczynnika. Stwierdzono, że w 12 przypadkach 
(2,52% kart, w których obliczono BMI) wartość błędu w wyliczeniu BMI 
przekraczała 2 kg/m². W siedmiu przypadkach błędne wyliczenie nie miało 
wpływu na postawienie diagnozy. W jednym przypadku pomimo nieprawi-
dłowego wyliczenia BMI, lekarz w dokumentacji medycznej prawidłowo 
odnotował stan zdrowia pacjenta – nadwagę. W dwóch przypadkach błąd 
spowodował złe postawienie diagnozy – w jednym zdiagnozowano nad-
wagę, a występowała otyłość, natomiast w drugim masę ciała określono 
jako prawidłową, a wystąpiła nadwaga. W pozostałych dwóch przypadkach 
błąd został najprawdopodobniej spowodowany nieprawidłowym odnoto-
waniem w dokumentacji medycznej wartości masy i wzrostu ciała.

106  Malinowski A. Auksologia, Rozwój osobniczy człowieka w ujęciu biomedycznym. Uniwersytet 
Zielonogórski, Zielona Góra, 2007.
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Na podstawie wyników badań bilansowych ustalono, że 140 z 644 pacjen-
tów jednostek objętych kontrolą miało nadmierną masę ciała, z czego 91 
pacjentów (65%) nadwagę, a 49, tj. 35% otyłość. W 73 przypadkach doty-
czyło to chłopców (z 319 ogółem, tj. 22,9%), z czego z nadwagą zmagało 
się 45 z nich, tj. 14,1% a z otyłością 28, tj. 8,7%. Natomiast nadmierną masę 
ciała miało 67 z 325 dziewcząt, tj. 20,6%, z czego nadwaga dotyczyła 46, 
tj. 14,2%, a otyłość 21, tj. 6,5%.

Infografika nr 8 
Nadwaga i otyłość wśród dziewcząt i chłopców w skontrolowanych jednostkach POZ 
w podziale na płeć i wiek

Wiek dzieci objętych
analizą bilansu zdrowia

10,6

Udział % dzieci
z nadwagą lub otyłością

15,6

6,5
18,4

30,0
32,4

42,9
20,0

0,0
33,3

20,0
21,4

20,7
25,8

31,6
14,3

40,7
33,3

40,0
40,0

18,2
32,3

20,0
20,0

17,5
15,2

2

4

6

7

8

9

10

13

14

15

16

17

18

dziewczynki
chłopcy

Źródło: dane z kontroli NIK.

W każdej skontrolowanej jednostce POZ podczas badania bilansowego 
zdiagnozowano pacjentów z nadmierną masą ciała. U 94 ze 140 pacjen-
tów, u których w trakcie kontroli stwierdzono nadmierną masę ciała, 
obliczoną za pomocą kalkulatora opracowanego przez Centrum Zdrowia 
Dziecka, również lekarze POZ tych pacjentów zdiagnozowali ww. problem 
zdrowotny i podjęli działania. Polegały one na: pouczaniu o zagroże-
niach wynikających z nadmiernej masy ciała (91 pacjentów), kierowaniu 
na badania diagnostyczne (50) oraz do poradni specjalistycznych (13). 

Nietraktowanie 
zwiększonego BMI jako 

symptomu choroby
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Dwudziestu trzech pacjentówprzed zgłoszeniem na badanie bilansowe było 
już objętych opieką specjalistyczną w związku z nadmierną masą ciała lub 
powikłaniami z niej wynikającymi.

Przykład

W SPZOZ w Bychawie na podstawie BMI lekarz prawidłowo zdiagnozował 
nadwagę u dwójki podlegających badaniu dzieci (w wieku 2 i 10 lat). W jednym 
przypadku pouczył rodziców w zakresie prozdrowotnego stylu życia, a w dru-
gim skierował dziecko na badania diagnostyczne.

W 46 (32,9%) przypadkach lekarze nie postawili pacjentom diagnozy 
nadwagi lub otyłości, mimo że wartość BMI na to wskazywała. W 39 przy-
padkach dotyczyło to nadwagi (84,8%), a w siedmiu otyłości (15,2%). 
W 21 ww. przypadkach w dokumentacji medycznej brak było informacji 
o stanie zdrowia pacjenta w zakresie nadwagi lub otyłości, a u 13 pacjen-
tów lekarz wpisał jedynie kod choroby lub określił zaburzenie, a nie podjął 
żadnych działań. Natomiast w 12 przypadkach, mimo że BMI wskazywało 
na nadwagę lub otyłość lekarz określił stan pacjenta jako zdrowe.

W 11 jednostkach POZ w niektórych przypadkach nie zdiagnozowano 
nadmiernej masy ciała, mimo, że wskazywał na to współczynnik BMI.  
Najwięcej takich przypadków wystąpiło w SP Miejskim ZOZ w Słupsku 
(pięć), a najmniej w ZOZ nr 2 w Rzeszowie (jeden).

Do obowiązków lekarza należy m.in. rozpoznawanie i leczenie chorób, 
zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością (art. 4 
ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty). W opinii NIK, należyta 
staranność to działania lekarzy POZ polegające na prowadzeniu analiz 
wyników badań bilansowych oraz stawianiu na ich podstawie prawidłowej 
diagnozy o stanie zdrowia pacjentów.

W ocenie NIK, brak obliczenia BMI, stanowiącego nieprawidłowość for-
malną, brak prawidłowego działania, tj. analizy wyniku współczynnika BMI 
pod kątem nieprawidłowej masy ciała, a także brak odnotowania w karcie 
historii zdrowia i choroby rzeczywistej sytuacji zdrowotnej pacjenta oraz 
zainicjowania działań diagnostycznych lub leczniczych może być w przy-
szłości przyczyną poważnych konsekwencji zdrowotnych u badanych dzieci 
i młodzieży.

Lekarze POZ w I kw. 2020 r. realizowali bilanse zdrowia, które zgodnie 
z określonymi w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych POZ 
rocznikach i na poziomach kształcenia, miały być wykonane u pacjentów 
w 2019 r. Ze 168 badanych przypadków zaległe badania bilansowe zreali-
zowano w 104 przypadkach, tj. w 61,9%. Natomiast spośród pozostałych 
64 pacjentów w wieku od 0 do 18 lat, którzy zgłosili się do lekarza POZ 
w I kw. 2020 r. u 13 z nich dokonano pomiaru wzrostu i masy ciała, w tym 
u 6, tj. 9,4% obliczono BMI. W jednym przypadku zdiagnozowano otyłość.

Pozostałych 51 pacjentów odbyło wizytę u lekarza POZ w I kw. 2020 r.,  
od co najmniej jednego razu (22 pacjentów) do siedmiu razy (jeden  
pacjent), a mimo to nie wykonano im pomiaru wzrostu i masy ciała.

Niemonitorowanie  
stanu zdrowia pacjentów  
w zakresie nadwagi  
i otyłości poza badaniami 
bilansowymi
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Sześć skontrolowanych jednostek POZ monitorowało stan zdrowia pacjen-
tów poza badaniami bilansowymi.

Przykład

W NZOZ Przychodnia Lekarska „Sanus” Spółka Cywilna w Zielonej Górze 
realizowano zaległe badania bilansowe i monitorowano stan zdrowia w trakcie 
wizyt pacjenta niezwiązanych bezpośrednio z obowiązkiem przeprowadzenia 
bilansu zdrowia dziecka. W trzech z siedmiu analizowanych przypadków wyko-
nano zaległe badania bilansowe. W następnych dwóch na pierwszej w roku 
wizycie dokonano pomiaru masy ciała i wzrostu jak również wyznaczono 
wskaźnik BMI, wskutek czego możliwa była realizacja obowiązku przekazania 
tych danych do NFZ. Dokonane pomiary nie wskazywały na nadwagę lub oty-
łość u dzieci. W dwóch ostatnich przypadkach na wizyty lekarskie zgłosili się 
opiekunowie bez dziecka, w związku z powyższym nie dokonano pomiarów 
podczas pierwszej wizyty w roku; w obu przypadkach pomiaru dokonano 
w III kwartale 2020 r. – przed szczepieniem.

Zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 4 ww. rozporządzenia świadczeniodawca POZ raz 
w roku zobowiązany jest sprawozdawać pomiar masy ciała i wzrostu u każ-
dego pacjenta. Dla uzyskania wiarygodnych danych do sprawozdania POZ 
musi zatem dokonywać przynajmniej raz w roku ww. pomiarów.

Zdaniem NIK, zobowiązanie świadczeniodawców POZ do sprawozdawania 
danych o masie ciała i wzroście co najmniej w przypadku pierwszej porady 
w danym roku kalendarzowym, gwarantowałoby realizację tego obowiązku.

Medycyna rodzinna oparta jest na czterech strategiach107:
 − powinna zapewnić nieograniczony pierwszy kontakt;
 − koncentruje się długotrwale na opiece nad osobą, a nie tylko na jej 

chorobie;
 − zapewnia wszechstronne świadczenia;
 − koordynuje opiekę.

POZ stanowi centralne ogniwo systemu opieki zdrowotnej w Polsce. 
Wieloletni kontakt lekarza rodzinnego z pacjentem i jego dokumentacja 
medyczna umożliwiają również obserwację zmian jego stanu zdrowia, 
w tym rozwoju nadwagi i otyłości oraz ich powikłań.

W związku z tym lekarze rodzinni odgrywają główną rolę w diagnozowaniu 
nadwagi i otyłości i zachęcaniu pacjentów do podjęcia leczenia tych chorób. 
Również lekarze rodzinni najczęściej rozpoznają główne powikłania otyło-
ści, takie jak: cukrzyca typu 2, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, 
choroby układu sercowo-naczyniowego, zespół bezdechu sennego, choroby 
układu ruchu, oraz prowadzą ich leczenie samodzielnie lub we współpracy 
ze specjalistami108.

Z analizy 240 dokumentacji medycznych pacjentów poradni POZ, u których 
zdiagnozowano zaburzenia metaboliczne, w tym otyłość u 215109 (kod 
ICD10: E66) wynika, że schorzenia te najczęściej były diagnozowane pod-

107  Starfield B.,J Gen Intern Med. 2010;25(8):758–759.
108  Zasady postępowania w nadwadze i otyłości w praktyce lekarza rodzinnego, 2018 r.
109  U 10 z 25 pacjentów z zaburzeniami metabolicznymi innymi niż choroba otyłości (kod ICD-10: 

E66), na dalszym etapie leczenia również stwierdzono masę ciała wskazującą na otyłość.

Okoliczności 
diagnozowania otyłości
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czas bilansów zdrowia (133 przypadków, tj. 55,4% przypadków). Ponadto 
diagnozowano je podczas wizyt z powodu infekcji (29 przypadków, 
tj. 12,1%), z powodu wystąpienia symptomów zaburzeń metabolicznych 
(27 przypadków, tj. 11,3%), przy okazji przedłużenia leków, kwalifikacji 
do szczepień lub innych wizyt, np. ogólnego złego samopoczucia (51 przy-
padków, tj. 21,3%).

Ponadto, podczas analizy 672 kart bilansów zdrowia ustalono, 
że u 94 pacjentów podczas ww. badania została zdiagnozowana nadwaga 
lub otyłość.

Z analizy 160 kart medycznych pacjentów poradni AOS wynika, że pacjenci 
z otyłością lub innymi zaburzeniami metabolicznymi będącymi jej powikła-
niami, kierowani byli przez lekarzy POZ – 117 przypadków (48,8%), przez 
lekarzy z poradni specjalistycznej – 15 przypadków (6,3%), oraz z leczenia 
szpitalnego – 28 przypadków (11,7%).

Z powyższego wynika jak niezwykle ważna jest rola lekarza POZ w rozpo-
znawaniu symptomów zaburzeń metabolicznych, z których podstawowym 
jest nadmierna masa ciała, ustalana na podstawie niekosztownego badania, 
jakim jest pomiar masy ciała i wzrostu.

W skontrolowanych jednostkach POZ, lekarze po rozpoznaniu symptomów 
zaburzeń metabolicznych w postaci nadmiernej masy ciała podejmowali 
właściwe działania zmierzające do zdiagnozowania chorób. Przede 
wszystkim kierowali pacjentów na badania diagnostyczne – 149 pacjentów 
(tj. 62,1%), a także do poradni specjalistycznej – 29 pacjentów (tj. 12,1%) 
lub udzielali porad w zakresie zmiany stylu życia – 44 przypadki (tj. 18,3%).

W 18 przypadkach lekarze nie podjęli żadnych działań przy pierwszorazo-
wym rozpoznaniu symptomów zaburzeń metabolicznych. Przy następnej 
wizycie dziewięciu pacjentów, tj. 3,8% zostało skierowanych na badania 
diagnostyczne – wszystkim zlecono morfologię krwi, a ośmiu dodatkowo 
lipidogram, poziom glukozy i TSH. W przypadku dwóch pacjentów, tj. 0,83% 
przy następnym badaniu bilansowym powtórnie zdiagnozowano otyłość 
i wdrożono działania diagnostyczne. W stosunku do pozostałych siedmiu, 
tj. 2,92% nie podjęto żadnych działań zmierzających do leczenia otyłości.

Łącznie w różnym okresie procesu leczenia zaburzeń metabolicznych 211 
z 240 (87,9%) pacjentów zostało skierowanych na badania diagnostyki 
laboratoryjnej. Zakres badań uzależniony był od indywidualnej decyzji leka-
rza POZ wynikający ze skali otyłości oraz wystąpienia innych symptomów 
zaburzeń metabolicznych. W szczególności zlecano pacjentom badania: 
morfologii krwi (145 zleceń), glukozy (134 zleceń), TSH (129 zleceń) oraz 
inne, w tym m.in. prób wątrobowych.

Z wynikami ww. badań na powtórną wizytę zgłosiło się 194 pacjentów, 
z czego w 83 przypadkach, tj. w 42,8% wyniki te w opinii lekarza POZ wska-
zywały na wystąpienie innych zaburzeń metabolicznych oprócz otyłości, 
które wymagały konsultacji specjalistycznej.

Skuteczna diagnostyka 
pacjentów z symptomami 
zaburzeń metabolicznych
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Przykład

W Poradni „Janiszewski i Partnerzy – Lekarze” w Pasłęku, we wszystkich 
10 analizowanych przypadkach w toku leczenia zlecano badania diagno-
styczne, których zakres uzależniony był od stanu zdrowia pacjenta. Były to  
m.in. morfologia krwi, lipidogram, TSH, FT4, poziom glukozy, cholesterol, ALAT, 
ASPAT, kreatynina, badanie moczu, EKG i USG jamy brzusznej. Wyniki badań 
diagnostycznych wskazywały, że w dziewięciu przypadkach oprócz otyłości 
wystąpiły inne zaburzenia metaboliczne (sześć razy E03 – inne postacie 
niedoczynności tarczycy, dwa razy E72 – stłuszczenie wątroby, jeden raz E88 
– hipercholestemia).

154 spośród 240 pacjentów POZ objętych analizą (tj. 64,2%), w związku 
z wystąpieniem u nich zaburzeń metabolicznych (otyłości lub podej-
rzenia również innych chorób) było kierowanych do poradni spe-
cjalistycznych. Najwięcej pacjentów, tj. 102 skierowano do poradni 
endokrynologicznej, następnie do diabetologicznej – 26 oraz metabo-
licznej i kardiologicznej po 18. Pacjentów kierowano również do poradni 
gastrologicznej, bariatrycznej, a także do psychologicznej (lub psychia-
trycznej) i dietetycznej.

Z wynikami badań diagnostycznych (m.in. TSH – 93 przypadki, poziom 
glukozy – 52, morfologia krwi – 40) do poradni specjalistycznych AOS 
zgłosiło się 104 ze 160 pacjentów, tj. 65%. W celu pogłębienia diagnostyki 
lub pozyskania aktualnej wiedzy o stanie zdrowia pacjenta także lekarze 
specjaliści zlecali badania diagnostyczne, w szczególności: TSH (112), lipi-
dogram (100), poziom glukozy (89) oraz inne, w tym m.in. TGL, kreatynina, 
kwas moczowy, mocznik.

Zgodnie ze stanowiskiem doktryny lekarz nie może zagwarantować pacjen-
towi osiągnięcia konkretnego celu terapeutycznego, pacjent ma jednak 
prawo oczekiwać starannego działania ze strony lekarza, czyli, że przy 
udzielaniu świadczenia zdrowotnego zostaną zastosowane metody, które 
odpowiadają aktualnie dostępnej wiedzy medycznej. Zatem lekarz powi-
nien podjąć takie działania (odpowiadające aktualnie dostępnej wiedzy 
medycznej), aby ich wyniki zmierzały do osiągnięcia celu, czyli prawidłowej 
diagnozy pacjenta.

Z analizy kart pacjentów POZ wynika, że w 80 z 240, tj. 33% kart zamiesz-
czono informacje lub dokumenty dotyczące leczenia specjalistycznego. 
Wynikało z nich, że leczenie pacjentów z otyłością lub z powikłaniami meta-
bolicznymi z niej wynikającymi odbywało się przede wszystkim w porad-
niach endokrynologicznych (63), diabetologicznych i kardiologicznych (14) 
oraz metabolicznych (11). Ponadto leczenie prowadzono w poradniach 
gastrologicznych i bariatrycznych. Niektórzy pacjenci byli leczeni w kilku 
ww. poradniach, w tym w dwóch lub więcej poradniach leczonych było 35 
pacjentów (najczęściej w endokrynologicznych i diabetologicznych).

Według zapisów w dokumentacji medycznej 119 z 240, tj. 49,6% pacjentów 
z zaburzeniami metabolicznymi podjęło leczenie, a 18, tj. 7,5% odmówiło 
podjęcia leczenia. Z pacjentów, którzy podjęli leczenie tylko u 29, tj. 24,4% 
nastąpiła ogólna poprawa stanu zdrowia, brak poprawy lub pogorszenie 
wystąpił u 34, tj. 28,6%. Spośród 240 pacjentów POZ w wyniku działań 

Brak efektów w leczeniu 
otyłości w postaci 

redukcji masy ciała
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medycznych redukcja masy ciała nastąpiła u 37, tj. 15,4% a nie nastąpiła 
u 93, tj. 38,8%, w pozostałych przypadkach brak było wiedzy o efektach 
leczenia.

Infografika nr 9 
Deklarowane przez lekarzy POZ działania podjęte w stosunku do pacjentów 
ze zdiagnozowaną otyłością
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Źródło: dane z kontroli NIK.

W przypadku 29 pacjentów (12,1%) mimo zdiagnozowania otyłości leka-
rze nie prowadzili działań związanych z leczeniem lub monitorowaniem 
leczenia pacjenta. W 20 z ww. przypadków lekarze POZ ograniczyli się 
wyłącznie do zlecenia badań diagnostycznych lub skierowania do poradni 
specjalistycznej. W sześciu przypadkach pouczyli w zakresie zdrowego 
stylu życia, a w trzech nie zrobili nic, mimo że pacjenci regularnie zgłaszali 
się na wizyty lekarskie.

W niektórych przypadkach pomimo działań podejmowanych przez lekarza 
POZ w zakresie profilaktyki, diagnostyki oraz leczenia specjalistycznego nie 
nastąpiła redukcja masy u pacjenta.

Przykład

W Poradni „Janiszewski i Partnerzy – Lekarze” w Pasłęku, w przypadku 
czterolatka, ze zdiagnozowaną otyłością podczas bilansu zdrowia w 2011 r., 
pierwszym działaniem po diagnozie było udzielenie porady dotyczącej zdro-
wego stylu życia oraz zalecenie kontroli wagi co 3 miesiące. W następnych 
latach (m.in. w 2012 r., 2017 r. i 2018 r.) pacjentowi zlecano badania diagno-
styczne, których wyniki wskazywały oprócz otyłości także inne zaburzenie 
metaboliczne, tj. inne choroby tarczycy (kod ICD-10: E03). Podczas bilansu 
ucznia III klasy szkoły podstawowej z 2017 r., dokonano pomiaru masy i wzro-
stu ciała oraz określono centyle wagi (+97), wzrostu (-90) i masy do wzrostu 
(+97), zmierzono ciśnienie tętnicze krwi.
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W dokumentacji medycznej znajdowały się wpisy dotyczące działań profilak-
tycznych, dotyczące udzielonej porady dietetycznej. Natomiast w Karcie zdro-
wia ucznia, prowadzonej przez pielęgniarkę szkolną zatrudnioną w Poradni, 
odnotowano:
–  pomiar wagi i wzrostu i obliczenie centyli – po trzy razy w 2018 r. i 2019 r. 

i jeden raz w I kw. 2020 r.;
–  pomiar ciśnienia – po jednym razie w 2018 r., 2019 r. i w I kw. 2020 r.;
–  zapisy dotyczące wychowania zdrowotnego: w 2013 r. – spotkanie z die-

tetykiem, list do rodziców o skutkach otyłości oraz roli śniadań w diecie, 
w 2018 r. – pogadanka w klasie na temat zdrowego stylu życia;

–  pobyt na koloniach odchudzających w 2018 r. i 2019 r.
Poradnia podejmowała następujące działania:
–  skierowała pacjenta do leczenia uzdrowiskowego w 2019 r.;
–  koordynowała leczenie specjalistyczne (endokrynolog, alergolog, uzdrowi-

sko);
– monitorowała BMI i stan zdrowia pacjenta;
– udzielała porad dotyczących zdrowego stylu życia.

Pacjent podjął leczenie, a lekarz posiadał aktualną wiedzę o stanie zdrowia 
pacjenta i przyjmowanych lekach. Jednak w wyniku leczenia nie poprawił się 
stan zdrowia ani nie zredukowano masy ciała. W latach 2018–2020 (I kwartał) 
pacjent łącznie był w Poradni na 14 wizytach.

Lekarze AOS oprócz leczenia zaburzeń metabolicznych również dążyli 
do redukcji masy ciała, jednakże tylko u 21 pacjentów, tj. 13,1% nastąpiło 
zmniejszenie masy ciała. U większości pacjentów w wyniku podjęcia lecze-
nia zaburzeń metabolicznych nastąpiła ogólna poprawa stanu zdrowia, 
w tym np. u 48 ze 160 unormowały się wyniki laboratoryjne przy jedno-
czesnym braku utraty nadmiernych kilogramów.

Infografika nr 10 
Efekty leczenia pacjentów z otyłością w poradniach AOS

Efekty leczenia analizowanych pacjentów
z chorobą otyłości w skontrolowanych AOS Liczba przypadków

nastąpiła ogólna poprawa stanu zdrowia

nie nastąpiła poprawa stanu zdrowia

brak informacji

w trakcie diagnostyki lub leczenia

przerwanie leczenia

nastąpiła redukcja masy ciała

nastąpił wzrost masy ciała

nie stosuje diety

48

44

25

22

21

21

12

8

Źródło: dane z kontroli NIK.



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

75

W NPZ, Cel operacyjny 1, zadanie 2 Prowadzenie działań na rzecz zachowa-
nia właściwej masy ciała, pkt 3 ujęto działanie: wspieranie rodzin z proble-
mem otyłości, tworzenie zespołów terapeutycznych dla rodzin z dwiema 
lub więcej osobami z otyłością zapewniających profesjonalną pomoc 
dietetyczną, psychologiczną i medyczną, którego realizatorami winno być 
Ministerstwo Zdrowia we współpracy z NFZ. Pomimo tego, Minister nie 
podjął skutecznych działań w celu ujęcia porady dietetycznej świadczonej 
w ramach AOS w koszyku świadczeń gwarantowanych.

Minister w grudniu 2017 r. zwrócił się do Prezesa Agencji Oceny Tech-
nologii Medycznych i Taryfikacji z prośbą o przygotowanie rekomendacji 
dla świadczenia opieki zdrowotnej: Porada dietetyczna dla kobiet w ciąży 
i rodziców dzieci od 6. miesiąca życia do ukończenia 5. roku życia, z uwzględ-
nieniem w analizie wpływu na system ochrony zdrowia rodziców dzieci, 
opiekunów faktycznych i przedstawicieli ustawowych. Prezes ww. Agencji 
w Rekomendacji nr 53/2018 z 5 czerwca 2018 r. nie zarekomendował 
zakwalifikowania tego świadczenia, jako świadczenia gwarantowanego.

Brak rekomendacji spowodowany był zastrzeżeniami Prezesa Agencji 
do złożonego przez Ministerstwo wniosku, tj. opisaniem świadczenia 
w sposób niejasny i niespójny, przez co trudne było jego umiejscowienie 
w systemie, niedoszacowaniem wpływu na budżet płatnika oraz objęcie 
świadczeniem świadczeń już dostępnych w ramach wizyt położnych i pielę-
gniarek. Stwierdzono, że nowe świadczenie powinno obejmować wyłącznie 
porady dietetyczne, udzielane przez dietetyków w ramach AOS. Minister nie 
ponowił próby wprowadzenia ww. porady dietetycznej do koszyka świad-
czeń gwarantowanych ani nie sporządził wniosku o porady dietetyczne 
rekomendowane przez Prezesa Agencji.

Lekarze POZ zalecali pacjentom skorzystanie z porady dietetycznej oraz 
doceniali jej rolę w celu wspomagania leczenia otyłości, jednakże ww. świad-
czenie nie jest refundowane przez NFZ, co utrudniało do niej dostęp. U trzech 
objętych kontrolą świadczeniodawców POZ działały poradnie Promocji Zdro-
wia110, a w dwóch nawiązano współpracę z dietetykiem111.

W opinii 23 z 24 kierowników kontrolowanych jednostek POZ, z uwagi 
na długotrwały i kosztowny proces leczenia otyłości, wprowadzenie 
do koszyka świadczeń gwarantowanych porady dietetycznej przyczyniłoby 
się do skuteczniejszego leczenia ww. choroby.

Przykład

Problem braku finansowania świadczeń dietetyka lub lekarza posiadają-
cego odpowiednie kwalifikacje był zgłaszany przez Nadmorskie Centrum 
Medyczne sp. z o. o. w Gdańsku do Ministerstwa Zdrowia w ramach uwag 
do projektu rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie 
w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie 
zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej112.

110  Zespół Lecznictwa Otwartego Sp. z o. o. w Jaworznie, SP Miejski ZOZ w Słupsku oraz Przychodnia 
Medycyny Rodzinnej „Nowy Fordon” sp. z o. o. w Bydgoszczy.

111  „Promed” sp. z o. o. w Kielcach i NZOZ Przychodnia Medycyny Rodzinnej Sp. z o. o. 
w Świętochłowicach.

11²  Projekt rozporządzenia z 8 grudnia 2017 r. (MZ592).

Nieujęcie  
w koszyku świadczeń 
gwarantowanych porad 
dietetycznych
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Wszyscy kierownicy skontrolowanych świadczeniodawców AOS wskazy-
wali potrzebę refundacji porad dietetycznych. W pięciu tych jednostkach 
zapewniono porady dietetyczne w ramach działalności poradni endokry-
nologicznych i diabetologicznych.

Zgodnie z § 12 pkt 4 i 5 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, lekarz 
ubezpieczenia zdrowotnego leczący świadczeniobiorcę w poradni specja-
listycznej jest obowiązany pisemnie informować kierującego świadcze-
niobiorcę lekarza ubezpieczenia zdrowotnego lub felczera ubezpieczenia 
zdrowotnego oraz lekarza, o którym mowa w art. 6 ust. 1 i 2 ustawy o pod-
stawowej opiece zdrowotnej, o rozpoznaniu, sposobie leczenia, rokowaniu, 
ordynowanych lekach, środkach spożywczych specjalnego przeznaczenia 
żywieniowego i wyrobach medycznych, w tym okresie ich stosowania i spo-
sobie dawkowania, oraz wyznaczonych wizytach kontrolnych. Informację 
lekarz jest obowiązany przekazywać nie rzadziej niż co 12 miesięcy.

Trzech z ośmiu skontrolowanych świadczeniodawców AOS („Esmed” 
w Opolu, Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr. Stani-
sława Popowskiego w Olsztynie, Zespół Wojewódzkich Przychodni Specja-
listycznych w Katowicach) w każdej z 20 analizowanych DM odnotowało 
przekazanie lekarzom POZ informacji o wdrożonym leczeniu specjali-
stycznym. Natomiast w pięciu pozostałych jednostkach ww. informacji nie 
odnotowano w 65 ze 100 analizowanych DM (od ośmiu do 20 przypadków).

Brak przekazywania lekarzom POZ informacji m.in. o rozpoznaniu, sposo-
bie leczenia i rokowaniu utrudniał skoordynowane działań dotyczących 
leczenia otyłości przez poradnie POZ.

W opinii NIK, z uwagi na brak elektronicznego przepływu informacji oraz 
brak uzupełniania książeczek zdrowia dziecka o informacje w zakresie 
profilaktyki, diagnozowania i leczenia, niezbędne jest przekazywanie przez 
lekarzy AOS powyższych danych w celu zapewnienia przepływu informacji 
o stanie zdrowia dzieci pomiędzy placówkami medycznymi.

Mimo że 170 pacjentów POZ z 240 (tj. 61,8%) było na wizycie lekarskiej 
w ciągu sześciu miesięcy (1 października 2019 r. do 31 marca 2020 r.), 
to w przypadku 36 z nich lekarze w dokumentacji medycznej nie zawarli 
informacji o stanie zdrowia w zakresie nadwagi i otyłości. Ponadto 
w przypadku 103 z 240 (42,9%), u których zdiagnozowano zaburzenia 
metaboliczne, nie było informacji czy pacjent podjął leczenia w zakresie 
zdiagnozowanego schorzenia. W dokumentacji medycznej 85 z 215 pacjen-
tów ze zdiagnozowaną otyłością (kod ICD10: E66) w ciągu ostatnich sześciu 
miesięcy objętych kontrolą (1 października 2019 r. do 31 marca 2020 r.) 
nie zawarto informacji, z której można wywnioskować czy u pacjenta nastą-
piła redukcja masy ciała.

W opinii NIK, brak ciągłego monitoringu stanu zdrowia w zakresie otyłości 
wynika z braku traktowania tego zaburzenia metabolicznego w kategoriach 
przewlekłej choroby, wymagającego intensywnego leczenia.

Leczenie otyłości polega na zmianie stylu życia, m.in. na podjęciu aktyw-
ności fizycznej oraz stosowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych, 

Brak współdziałania 
lekarzy AOS i POZ 
w procesie leczenia 

zaburzeń metabolicznych

Brak aktualnej wiedzy 
lekarzy POZ o stanie 

zdrowia pacjentów 
w zakresie leczenia 

otyłości

Niestosowanie się 
pacjentów do zaleceń 

lekarzy
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a do jej leczenia nie stosuje się środków farmakologicznych. Zabiegi 
z zakresu chirurgii bariatrycznej stosowane są u starszej młodzieży i to 
w przypadkach zaawansowanej otyłości (BMI>40 – otyłość III stopnia lub 
otyłość olbrzymia).

Ponadto należy mieć na uwadze, że łatwość dostępu do niezdrowej żywno-
ści (niski koszt jej pozyskania i duży wybór produktów wysoko przetworzo-
nych), a także konsumpcyjny styl życia nie sprzyja prowadzeniu rodzinnej 
aktywności fizycznej oraz stosowaniu prawidłowych nawyków żywienio-
wych m.in. wspólnego spożywania posiłków. W dokumentacji jednostek 
POZ i AOS odnotowano, że rodzice negowali diagnozę lekarską nadmiernej 
masy ciała dzieci i deklarowali, że nie będą stosować się do zaleceń.

Przykład

SPZOZ w Mogilnie wskazał na brak współpracy z rodzicami, którzy nego-
wali otyłość u swoich dzieci i tym samym nie wyrażali zgody na badania czy 
kierowanie do poradni specjalistycznych. Lekarz wykonująca świadczenia, 
w odniesieniu do jednego przypadku wyjaśniła, że nie podejmowała działań 
w celu skierowania dziecka na diagnostykę lub do poradni specjalistycznych, 
ponieważ według rodziców i babci dziecko nie jest otyłe i wyrośnie z nadwagi.

Inni rodzice zapewniali, że zmienili styl życia jednak wskazywali, że prowa-
dzone działania nie przynoszą rezultatów. Dużą grupę stanowili pacjenci, 
którzy nie zgłaszali się w wyznaczonych terminach na wizyty u lekarza 
POZ w celu monitorowania postępów leczenia otyłości lub nie podejmo-
wali leczenia w poradniach specjalistycznych, do których byli kierowani. 
W konsekwencji spowodowało to rozwój zaburzeń metabolicznych, których 
pierwotną przyczyną była otyłość.

Przykład

W ZOZ nr 2 w Rzeszowie leczenia nie podjęło pięciu z 10 analizowanych 
pacjentów, w tym osoba, u której w drugim roku życia stwierdzono otyłość 
(otyłość mieli również rodzice i starsze rodzeństwo). Lekarz zlecił pacjentowi 
badania diagnostyczne oraz skierował go do poradni endokrynologicznej. 
W latach 2012–2016 pacjent nie przychodził na wizyty. Po tym okresie zjawił 
się u lekarza i stwierdzono u niego insulinozależność. Otrzymał skierowanie 
do endokrynologa, lecz nie podjął leczenia, a lekarz nie posiadał wiedzy o aktu-
alnym stanie jego zdrowia.

W przypadku pacjentów w wieku od 2 do 18 lat odpowiedzialność za wdro-
żenie leczenia oraz zmianę stylu życia spoczywała na rodzicach ww. pacjen-
tów, zatem skuteczność profilaktyki i leczenia otyłości wśród dzieci oraz 
młodzieży uzależniona jest w głównej mierze od zaangażowania rodziców. 
O braku zaangażowania rodziców w sprawy zdrowia potomstwa na pozio-
mie profilaktyki świadczy również niezgłaszanie się rodziców z dziećmi 
i młodzieżą na bilanse zdrowia do lekarzy POZ.
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Celem głównym kontroli było dokonanie oceny czy system opieki zdrowot-
nej zapewnia skuteczny dostęp do profilaktyki, diagnostyki i leczenia dzie-
ciom i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości 
oraz chorób cywilizacyjnych

Założono, że badania kontrolne umożliwią ocenę następujących dziedzin:

1.  Czy funkcjonujące rozwiązania organizacyjne zabezpieczały udzielanie 
świadczeń zdrowotnych dzieciom i młodzieży z zaburzeniami metabo-
licznymi wynikającymi z otyłości oraz chorób cywilizacyjnych.

2.  Czy skutecznie podejmowano działania zmierzające do diagnozowania 
i leczenia dzieci i młodzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikają-
cymi z otyłości oraz chorób cywilizacyjnych.

3.  Czy zakres i skala prowadzonych działań profilaktycznych pozwalały 
skutecznie zapobiegać i eliminować zaburzenia metaboliczne wynikające 
z otyłości oraz chorób cywilizacyjnych.

Kontrolą objęto 33 jednostki, tj.: Ministerstwo Zdrowia, osiem podmiotów 
leczniczych realizujących umowy z oddziałem wojewódzkim NFZ w rodzaju 
AOS (w zakresach świadczenia poradni dziecięcej endokrynologicznej), 
24 podmioty lecznicze realizujące umowy z oddziałem wojewódzkim NFZ 
w rodzaju POZ (w zakresach świadczenia lekarza POZ).

Kontrola została przeprowadzona od 9 września 2020 r. do 20 kwietnia 
2021 r.

Kontrolę w:
 − Ministerstwie Zdrowia oraz w podmiocie leczniczym, którego podmio-

tem tworzącym jest uczelnia medyczna przeprowadzono na podsta-
wie art. 2 ust. 1 ustawy o NIK, według kryteriów określonych w art. 5 
ust. 1. ustawy o NIK, tj.: legalności, gospodarności, celowości i rzetel-
ności;

 − podmiotach leczniczych, których podmiotem właścicielskim (100% 
udziałów) jest jednostka samorządu terytorialnego oraz w SPZOZ, dla 
których podmiotem tworzącym jest samorząd, na podstawie art. 2 
ust. 2 ustawy o NIK, według kryteriów określonych w art. 5 ust. 2 
ustawy o NIK, tj.: legalności, gospodarności i rzetelności;

 − podmiotach leczniczych, których podmiotem tworzącym są osoby 
prywatne (przedsiębiorcy), na podstawie art. 2 ust. 3 pkt 6 ustawy 
o NIK, według kryteriów określonych w art. 5 ust. 3 ustawy o NIK, tj.: 
legalności i gospodarności.

Lata 2018–2020 (I kwartał).

W ramach przygotowania przedkontrolnego, korzystając z uprawnień 
określonych w ustawie o NIK, uzyskano informacje od:

 − Prezesa NFZ dotyczące:
a)  liczby osób na aktywnych listach lekarzy, w tym poniżej 18. roku 

życia w dziewięciu województwach (z terenu których wybrano 
do kontroli jednostki organizacyjne udzielające świadczeń),

Cel główny kontroli

Cele szczegółowe

Zakres podmiotowy

Okres przeprowadzenia 
czynności kontrolnych

Kryteria kontroli

Okres objęty kontrolą

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK 
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b)  wybranych zaburzeń metabolicznych (zgodnie z ICD-10) osób w wie-
ku 0–18 lat leczonych w latach 2019–2020 r. (I kwartał) w ramach 
POZ w poradni lekarza POZ, w tym liczby leczonych osób poniżej 
18. roku życia oraz ilości udzielonych im świadczeń;

 − 46 jednostek samorządu terytorialnego, w tym: dziewięciu jedno-
stek wojewódzkich, 11 jednostek powiatowych, 13 miast na prawach 
powiatu i 13 gmin, z terenów których wytypowano do kontroli jed-
nostki organizacyjne służby zdrowia świadczące usługi w zakresie 
POZ, dotyczące zadań realizowanych przez jednostki samorządowe, 
wynikających z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowa-
nych ze środków publicznych w związku z odpowiednimi przepisami 
ustaw: o samorządzie województwa113, o samorządzie powiatowym114, 
o samorządzie gminnym115, mających związek z promocją i ochroną 
zdrowia, w szczególności profilaktyką i leczeniem dzieci i młodzieży 
z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

W postępowaniu kontrolnym, na podstawie przepisów art. 29 ust. 1 pkt 2 
lit. f ustawy o NIK, zasięgano informacji od Prezesa NFZ dotyczących liczby:
a):

 − pacjentów oraz udzielonych świadczeń dotyczących bilansów zdrowia 
w podziale na roczniki bilansowe,

 − pacjentów oraz udzielonych świadczeń dotyczących badań przesiewo-
wych w podziale na roczniki objęte badaniem przesiewowym,

 − kontroli przeprowadzonych przez NFZ, dotyczących bilansów zdrowia 
i badań przesiewowych,

 − skarg, które wpłynęły do NFZ, dotyczących bilansów zdrowia i badań 
przesiewowych,

 − pacjentów POZ w wieku od 0 do 18 lat ze zdiagnozowanym schorze-
niem E65-E68, w tym pierwszorazowych,

 − pacjentów AOS w wieku od 0 do 18 lat ze zdiagnozowanym schorze-
niem E65-E68, w tym pierwszorazowych,

 − liczby pacjentów POZ w wieku od 0 do 18 lat ze zdiagnozowanym scho-
rzeniem E66 (w podziale na E66.0, E.66.1, E.66.2, E.66.8, E.66.9,) w tym 
pierwszorazowych,

 − pacjentów w wieku od 0 do 18 lat, dla których dokonano obowiązku, 
o którym mowa w § 6 ust. 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia 
z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji 
przetwarzanych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu 
rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobo-
wiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych116;

b):
 − skarg kierowanych do NFZ oraz WO NFZ związanych z profilaktyką, 

diagnozowaniem i leczeniem zaburzeń metabolicznych ze szczególnym 

113   Z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r. – Dz. U. z 2020 r. poz. 1668, ze zm.
114   Z dnia 5 czerwca 1998 r. – Dz. U. z 2020 r. poz. 920, ze zm.
115   Z dnia 8 marca 1990 r. – Dz. U. z 2021 r. poz. 1372.
116   Dz. U. z 2019 r. poz. 1207, ze zm.
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uwzględnieniem otyłości, w tym informacji o liczbie skarg dotyczących 
nieujęcia w koszyku świadczeń gwarantowanych porad dietetycznych,

 − kontroli przeprowadzonych przez NFZ dotyczących udzielania świad-
czeń w zakresie profilaktyki, diagnozowania i leczenia zaburzeń meta-
bolicznych ze szczególnym uwzględnieniem otyłości,

 − poradni POZ i endokrynologii dziecięcej,
 − pacjentów oraz udzielonych świadczeń dotyczących zaburzeń meta-

bolicznych i schorzeń z nich wynikających (rozpoznania według kodu 
ICD-10: E66 (obejmujące E66.0-E66.9), E07, N62, E03, E16.8, E16.9; 
E34.9, E78.0, E78.1, E78.2, E88, I10, K72, K76), ze wskazaniem rodza-
ju poradni (endokrynologiczna, diabetologiczna, itp.), w których byli 
leczeni pacjenci z ww. schorzeniami,

 − praktykujących lekarzy ze specjalizacją pediatryczną, medycyny 
rodzinnej, diabetologii i endokrynologii dziecięcej, pediatrii metabo-
licznej

oraz średniego czasu oczekiwania na wizytę w poradni endokrynologicznej 
dziecięcej i nakładów finansowych na priorytet zdrowotny dotyczący prze-
ciwdziałaniu występowania otyłości.

W kontroli nie uczestniczyły inne organy kontroli.

Kontrola P/20/079 – Dostępność profilaktyki i leczenia dla dzieci i mło-
dzieży z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych, podjęta została z własnej inicjatywy NIK. W ramach 
przygotowania do tej kontroli przeprowadzono kontrolę rozpoznawczą 
R/19/002/LRZ – Dostępność profilaktyki i leczenia dla dzieci i młodzieży 
z zaburzeniami metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób cywilizacyj-
nych. Objęto nią w okresie od 11 grudnia 2019 r. do 27 maca 2020 r. SPZOZ 
w Besku, SPZOZ w Kolbuszowej oraz NZOZ „MaGra” Poradnia Lekarska POZ 
w Dębicy.

W wyniku kontroli stwierdzono, że ww. jednostki podejmowały działania 
profilaktyczne dotyczące zaburzeń metabolicznych wynikających z otyłości 
oraz chorób cywilizacyjnych oraz skutecznie diagnozowały i leczyły pacjen-
tów z tymi zaburzeniami. Warunki lokalowe, sprzęt i aparatura umożliwiały 
realizację zadań, a świadczeń udzielał wykwalifikowany personel. Jednostki 
te nie realizowały programów profilaktycznych i prozdrowotnych z zakresu 
objętego kontrolą.

We wszystkich jednostkach stwierdzono, że w indywidualnej wewnętrz-
nej DM pacjentów nie odnotowano faktu udokumentowania przeprowa-
dzonego bilansu w książeczce zdrowia dziecka. Ponadto w: regulaminie 
organizacyjnym SPZOZ w Besku nie wskazano adresu miejsca udzielania 
świadczeń w ramach gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedle-
karskiej, sprawozdaniu MZ-11 SPZOZ w Kolbuszowej dane o liczbie dzieci 
i młodzieży chorujących na otyłość były niezgodne ze stanem faktycznym, 
w DM pacjentów NZOZ „MaGra” w Dębicy nie odnotowano wszystkich 
przeprowadzonych badań bilansowych.

Udział innych organów 
kontroli na podstawie 
art. 12 ustawy o NIK

Pozostałe informacje 



ZAŁĄCZNIKI

81

W dniach 24–25 stycznia 2020 r. Delegatura Najwyższej Izby Kontroli 
w Rzeszowie zorganizowała i przeprowadziła Panel Ekspertów, w którym 
wzięło udział dziewięciu specjalistów zajmujących się diagnozowaniem 
i leczeniem zaburzeń metabolicznych wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych u dzieci i młodzieży. Ustalenia Panelu doprecyzowały pro-
gram kontroli, poprzez wskazanie, że w przypadku dzieci i młodzieży naj-
poważniejsze zaburzenia metaboliczne wynikają z nadmiernej masy ciała 
oraz umożliwiły wypracowanie definicji związanych z zakresem kontroli.

Wyniki kontroli przedstawiono w 33 wystąpieniach pokontrolnych, w któ-
rych treści sformułowano ogółem 49 wniosków pokontrolnych. Z informacji 
o sposobie wykorzystania wniosków pokontrolnych, według stanu na dzień 
14 października 2021 r. wynika, że zrealizowano 35 wniosków, dziewięć 
było w trakcie realizacji, zaś pięć nie zostało jeszcze zrealizowanych.

Do jednego wystąpienia, skierowanego do Ministra Zdrowia, złożono sześć 
zastrzeżeń. Kolegium NIK uwzględniło w części trzy z tych zastrzeżeń 
i oddaliło w pozostałym zakresie.

Kontrolę przeprowadziły Delegatury NIK w: Rzeszowie (koordynator 
kontroli), Bydgoszczy, Gdańsku, Katowicach, Kielcach, Lublinie, Olsztynie, 
Opolu i Zielonej Górze.

Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika 
jednostki 

kontrolowanej

1.

Delegatura NIK 
w Rzeszowie

Ministerstwo Zdrowia Adam Niedzielski117

2. Zespół Opieki Zdrowotnej nr 2 
w Rzeszowie Aleksander Panek

3.
Samodzielny Publiczny Miejsko- 

-Gminny Zakład Opieki 
Zdrowotnej w Jaśle

Robert Snoch

4.
Centrum Medyczne „Medyk” 

sp. z o.o. Spółka Komandytowa 
w Rzeszowie

Stanisław Mazur

5. „Medyk” Spółka z o.o. w Stalowej 
Woli Aneta Bil-Wrońska

6.

Delegatura NIK 
w Bydgoszczy

Wojewódzki Szpital Dziecięcy  
im. J. Brudzińskiego w Bydgoszczy Edward Hartwich

7. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Mogilnie

Ewa 
Bonk-Woźniakiewicz

8.
Przychodnia Medycyny Rodzinnej 

„Nowy Fordon” Sp. z o.o. 
w Bydgoszczy

Anna Uzunow

9. Miejski Zespół Opieki Zdrowotnej 
sp. z o.o. we Włocławku

Arkadiusz 
Nowodworski

10.
Delegatura NIK 

w Gdańsku

Samodzielny Publiczny Miejski 
Zakład Opieki Zdrowotnej 

w Słupsku
Violetta Karwalska

11. Nadmorskie Centrum Medyczne 
sp. z o.o. w Gdańsku

Mieczysław 
Szulc-Cieplicki

117   W okresie objętym kontrolą Ministrami Zdrowia byli także: Konstanty Radziwiłł – od 16 listopada 
2015 r. do 9 stycznia 2018 r., Łukasz Szumowski – od 9 stycznia 2018 r. do 26 sierpnia 2020 r.

Stan realizacji wniosków 
pokontrolnych

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika 
jednostki 

kontrolowanej

12.

Delegatura NIK 
w Katowicach

Zespół Wojewódzkich Przychodni 
Specjalistycznych w Katowicach Jacek Przybyło

13. Zespół Opieki Zdrowotnej 
w Kłobucku Joanna Maruszczyk

14. Zespół Lecznictwa Otwartego 
sp. z o.o. w Jaworznie Jacek Nowak

15.

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Przychodnia 

Medycyny Rodzinnej 
w Świętochłowicach

Piotr Krajewski

16. Delegatura NIK 
w Kielcach

Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Kielcach Bartosz Stemplewski

17. „Promed” sp. z o. o. w Kielcach Rafał Szczukocki

18.

Delegatura NIK 
w Lublinie

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy 
w Lublinie Ryszard Śmiech

19. Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej w Bychawie Piotr Derkaczew

20.
Samodzielny Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej nr 1 
w Bełżycach

Dariusz Kamiński

21.

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej

„Farmed” Stanisław Podgórski 
w Lublinie

Stanisław Podgórski

22.

Delegatura NIK 
w Olsztynie

Wojewódzki Specjalistyczny 
Szpital Dziecięcy im. prof. 

dr. Stanisława Popowskiego 
w Olsztynie

Krystyna 
Piskorz-Ogórek

23.
Podmiot Leczniczy „Twój Lekarz”, 

Elżbieta i Jerzy Bubeła Spółka 
Jawna w Ornecie

Elżbieta i Jerzy Bubeła 
- wspólnicy Spółki 

Jawnej

24. „Janiszewski i Partnerzy  
– Lekarze” w Pasłęku Tadeusz Petryk

25. Poradnia Rodzinna „Dar Serca” 
Spółka Partnerska w Elblągu

Bożenna 
Półtorak-Osińska

26.

Delegatura NIK  
w Opolu

Samodzielny Publiczny Zespół 
Opieki Zdrowotnej „Centrum” 

w Opolu
Violetta Porowska

27.
Samodzielny Publiczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej „Zaodrze” 

w Opolu

Urszula 
Żuk-Sosnowska

28. „Esmed” Jan Szczepanik w Opolu Jan Szczepanik

29. Optima Medycyna Spółka Akcyjna 
w Opolu Adam Szlęzak
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Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika 
jednostki 

kontrolowanej

30.

Delegatura NIK 
w Zielonej Górze

Wielospecjalistyczny Szpital 
Wojewódzki sp. z o.o. w Gorzowie 

Wlkp.
Jerzy Ostrouch

31. „Aldemed” Centrum Medyczne  
sp. z o.o. w Zielonej Górze

Monika  
Szcząchor-Miluch

32.

Niepubliczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Przychodnia 

Lekarska „Sanus” Spółka Cywilna 
w Zielonej Górze

Małgorzata Sędziak 
i Piotr Bukowski118

33.
Gorzowska Lecznica 

Specjalistyczna sp. z o.o. 
w Gorzowie Wlkp.

Danuta Modrzewska

118  Członkowie zarządu spółki
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Wykaz ocen kontrolowanych jednostek

Lp. Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolo-

wanej 
działal-
ności*)

Stany mające wpływ na wydaną ocenę

Prawidłowe Nieprawidłowe

1. Ministerstwo Zdrowia W formie 
opisowej

1.  Podejmowanie działań mających 
na celu poprawę stanu zdrowia 
dzieci i młodzieży – zainicjowanie 
zmian legislacyjnych.

2.  Utworzenie internetowego 
portalu Narodowe Centrum 
Edukacji Żywieniowej.

3.  Współpraca z innymi organami 
i jednostkami przy projektach 
promujących zdrowy styl życia.

1.  Nieokreślenie w NPZ wartości bazowej 
i docelowej wskaźnika monitorowania 
celu operacyjnego 1: masa ciała 
w populacji, w tym dotyczącej dzieci 
i młodzieży.

2.  Brak skutecznych działań w celu 
wprowadzenia do koszyka świadczeń 
gwarantowanych porady dietetycznej 
udzielanej w ramach AOS.

3.  Niepodjęcie działań mających 
na celu poprawę stopnia realizacji 
podstawowej systematycznej oceny 
stanu zdrowia dzieci (bilansów 
zdrowia).

4.  Brak skutecznych działań 
zapewniających pożądaną liczbę 
lekarzy udzielających świadczeń 
w zakresie profilaktyki i leczenia 
zaburzeń metabolicznych dzieci 
i młodzieży wynikających z nadwagi 
i otyłości.

2. Zespół Opieki 
Zdrowotnej nr 2 

w Rzeszowie

W formie 
opisowej

1.  Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

1.  DM niektórych pacjentów nie 
zawierała wpisów o pomiarze ciśnienia 
krwi, wzrostu i masy ciała oraz BMI.

2.  Dane w sprawozdaniach 
MZ-11 w zakresie liczby: osób 
zadeklarowanych do lekarzy POZ, 
wykonanych bilansów, dzieci 
i młodzieży z otyłością różniły się 
od danych raportowanych do NFZ.

3. Samodzielny 
Publiczny Miejsko-
-Gminny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 
w Jaśle

W formie 
opisowej

1.  Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

2.  Skuteczne działania w celu 
diagnozowania i leczenia 
zaburzeń metabolicznych, w tym 
nadwagi i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży.

1.  Dane w sprawozdaniach 
MZ-11 w zakresie liczby: osób 
zadeklarowanych do lekarzy POZ, 
wykonanych bilansów, dzieci 
i młodzieży z otyłością różniły się 
od danych raportowanych do NFZ.

2.  Brak u części pacjentów pomiaru 
wzrostu i masy ciała oraz obliczenia 
wskaźnika BMI, umożliwiającego 
diagnozę nadwagi lub otyłości.

3.  Niski wskaźnik wykonanych badań 
bilansowych u dzieci i młodzieży 
(ok. 27%) w stosunku do liczby 
podlegających badaniom.

4. Centrum Medyczne 
„Medyk”  

Spółka z o.o.  
Spółka 

Komandytowa 
w Rzeszowie

W formie 
opisowej

1.  Organizacja AOS zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości 
i chorób cywilizacyjnych 
(znaczne skrócenie czasu 
oczekiwania na wizytę w Poradni 
Endokrynologicznej dla Dzieci).

2.  Skuteczne działania w celu 
diagnozowania i leczenia 
zaburzeń metabolicznych, w tym 
nadwagi i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży.

3.  Prawidłowa dokumentacja 
medyczna pacjentów.

1.  Brak pisemnego informowania lekarzy 
POZ lub innych lekarzy kierujących 
do leczenia o m.in. rozpoznaniu, 
sposobie leczenia i ordynowanych 
lekach.
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Lp. Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolo-

wanej 
działal-
ności*)

Stany mające wpływ na wydaną ocenę

Prawidłowe Nieprawidłowe

5. „Medyk” Spółka 
z o.o.  

w Stalowej Woli

W formie 
opisowej

1.  Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

2.  Skuteczne działania w celu 
diagnozowania i leczenia 
zaburzeń metabolicznych, w tym 
nadwagi i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży.

3.  Prawidłowa dokumentacja 
medyczna pacjentów.

1.  Niski wskaźnik wykonanych badań 
bilansowych u dzieci i młodzieży 
(ok. 40%) w stosunku do liczby 
podlegających badaniom.

6. Wojewódzki Szpital 
Dziecięcy  

im. J. Brudzińskiego 
w Bydgoszczy

W formie 
opisowej

1.  Skuteczne działania w celu 
diagnozowania i leczenia 
zaburzeń metabolicznych, w tym 
nadwagi i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży.

2.  Prawidłowa dokumentacja 
medyczna pacjentów.

1.  Świadczenia zdrowotne realizowano 
niezgodnie z umową zawartą z OW 
NFZ.

2.  Poradnia chorób metabolicznych nie 
spełniała wymogów, co do godzin jej 
otwarcia w grudniu 2018 r. i 2019 r.

7. Samodzielny 
Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 
w Mogilnie

W formie 
opisowej

1.  Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

1. Nieprawidłowości w DM pacjentów.
2.  Nieprawidłowe rozliczanie świadczeń 

udzielanych przez lekarzy poradni 
dziecięcej.

3.  Niewywiązywanie się z warunków 
umowy z NFZ w zakresie dostępności 
do świadczeń lekarza POZ w poradni 
dziecięcej.

4.  Niewystarczające działania lekarzy 
POZ w celu zdiagnozowania i oceny 
stanu zdrowia dzieci i młodzieży 
oraz ich leczenia w zakresie nadwagi 
i otyłości.

8. Przychodnia 
Medycyny Rodzinnej 

„Nowy Fordon” 
Spółka z o.o. 
w Bydgoszczy

W formie 
opisowej

1.  Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

1.  Niewywiązywanie się z warunków 
umowy z NFZ w zakresie dostępności 
do świadczeń lekarza POZ w poradni 
dziecięcej.

2.  Dane w sprawozdaniach 
MZ-11 w zakresie liczby: osób 
zadeklarowanych do lekarzy POZ 
różniły się od danych raportowanych 
do NFZ.

3.  Brak określenia współczynnika BMI 
u części badanych pacjentów.

9. Miejski Zespół Opieki 
Zdrowotnej Spółka 

z o.o. we Włocławku

W formie 
opisowej

1.  Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

1.  Niewywiązywanie się z warunków 
umowy z NFZ w zakresie dostępności 
do świadczeń lekarza POZ w poradni 
dziecięcej.

2.  Brak określenia współczynnika BMI 
u części badanych pacjentów.
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Lp. Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolo-

wanej 
działal-
ności*)

Stany mające wpływ na wydaną ocenę

Prawidłowe Nieprawidłowe

10. Samodzielny 
Publiczny Miejski 

Zakład Opieki 
Zdrowotnej 
w Słupsku

W formie 
opisowej

1.  Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

1.  Dane w zakresie liczby pacjentów: 
na liście aktywnej lekarzy POZ, 
podlegających bilansowi zdrowia 
i pacjentów, którym wykonano bilans 
zdrowia, wykazane w sprawozdaniach 
MZ-11 za 2018 r. i 2019 r., nie były 
zgodne z danymi w ww. zakresie, 
gromadzonymi w funkcjonującym 
systemie informatycznym 
i raportowanymi do NFZ.

2.  Brak zgłoszenia do NFZ zastępstw 
lekarzy w Poradni Dzieci Zdrowych.

3.  Nieprawidłowości w dokumentacji 
medycznej.

11. Nadmorskie Centrum 
Medyczne Spółka 
z o.o. w Gdańsku

W formie 
opisowej

1.  Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

2.  Skuteczne działania w celu 
diagnozowania i leczenia 
zaburzeń metabolicznych, w tym 
nadwagi i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży.

Nie stwierdzono istotnych 
nieprawidłowości mających wpływ 
na ocenę

12. Zespół 
Wojewódzkich 

Przychodni 
Specjalistycznych 

w Katowicach

W formie 
opisowej

1.  Podejmowanie działań 
zmierzających do zabezpieczenia 
udzielania świadczeń zdrowotnych 
AOS dzieciom i młodzieży 
z zaburzeniami metabolicznymi 
wynikającymi z otyłości oraz 
chorób cywilizacyjnych.

2.  Skuteczne działania w celu 
diagnozowania i leczenia 
zaburzeń metabolicznych, w tym 
nadwagi i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży.

1.  W regulaminie organizacyjnym nie 
opisano organizacji działania i zadań 
poszczególnych poradni.

2.  Brak ewidencji czasu pracy 
lekarzy zatrudnionych w poradni 
endokrynologicznej dla dzieci 
na podstawie umów cywilnoprawnych.

3.  Długi czas oczekiwania na wizytę 
w poradniach udzielających 
świadczeń dzieciom z zaburzeniami 
metabolicznymi wynikającymi 
z otyłości i chorób cywilizacyjnych

13. Zespół Opieki 
Zdrowotnej 
w Kłobucku

W formie 
opisowej

1.  Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

2.  Skuteczne działania w celu 
diagnozowania i leczenia 
zaburzeń metabolicznych, w tym 
nadwagi i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży.

Nie stwierdzono istotnych 
nieprawidłowości mających wpływ 
na ocenę
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Lp. Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolo-

wanej 
działal-
ności*)

Stany mające wpływ na wydaną ocenę

Prawidłowe Nieprawidłowe

14. Zespół Lecznictwa 
Otwartego Spółka 
z o.o. w Jaworznie

W formie 
opisowej

1.  Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

2.  Skuteczne działania w celu 
diagnozowania i leczenia 
zaburzeń metabolicznych, w tym 
nadwagi i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży.

3.  Zaangażowanie w profilaktykę 
zapobiegania i eliminowania 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości oraz 
chorób cywilizacyjnych oraz 
w promocję zdrowego trybu życia 
wśród dzieci młodzieży.

Nie stwierdzono istotnych 
nieprawidłowości mających wpływ 
na ocenę

15. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

Przychodnia 
Medycyny Rodzinnej 
w Świętochłowicach

W formie 
opisowej

1.  Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

1.  Brak określenia współczynnika BMI 
u części badanych pacjentów.

16. Wojewódzki 
Szpital Zespolony 

w Kielcach

W formie 
opisowej

1.  Organizacja AOS zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

2.  Skuteczne działania w celu 
diagnozowania i leczenia 
zaburzeń metabolicznych, w tym 
nadwagi i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży.

1.  Brak aktualizacji danych w załączniku 
do umowy z NFZ, w zakresie 
dostępności świadczeń dla dzieci 
i młodzieży z zaburzeniami 
metabolicznymi.

2.  Brak w DM niektórych pacjentów 
informacji o przekazaniu przez lekarza 
AOS lekarzowi kierującemu informacji 
związanych z leczeniem pacjenta.

17. „Promed”  
Spółka z o.o.  
w Kielcach

W formie 
opisowej

1.  Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

2.  Organizacja warsztatów 
edukacyjnych, dotyczących 
walki z otyłością i chorobami 
metabolicznymi i programu 
zapobiegania i wczesnego 
wykrywania nadwagi i otyłości 
u dzieci.

1.  Niski wskaźnik wykonanych badań 
bilansowych u dzieci i młodzieży 
(ok. 20%) w stosunku do liczby 
podlegających badaniom.

2.  Dane w sprawozdaniach MZ-11 
w zakresie liczby wykonanych bilansów 
różniły się od danych raportowanych 
do NFZ.

3.  Skierowanie kilku pacjentów 
z zaburzeniami metabolicznymi 
do poradni diabetologicznej bez 
wykonanych badań diagnostycznych.

18. Uniwersytecki Szpital 
Dziecięcy w Lublinie

W formie 
opisowej

1.  Organizacja AOS zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

2. Skuteczne działania w celu 
diagnozowania i leczenia zaburzeń 
metabolicznych, w tym nadwagi 
i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

1.  Brak w DM niektórych pacjentów 
informacji o przekazaniu przez lekarza 
AOS lekarzowi kierującemu informacji 
związanych z leczeniem pacjenta.
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Lp. Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolo-

wanej 
działal-
ności*)

Stany mające wpływ na wydaną ocenę

Prawidłowe Nieprawidłowe

18. Samodzielny 
Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 
w Bychawie

W formie 
opisowej

1. Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.
2. Skuteczne działania w celu 
diagnozowania i leczenia zaburzeń 
metabolicznych, w tym nadwagi 
i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

1. Dane w sprawozdaniach MZ-11 
w zakresie liczby: osób zadeklarowanych 
do lekarzy POZ, wykonanych bilansów, 
dzieci i młodzieży z otyłością różniły się 
od danych raportowanych do NFZ.
2. DM niektórych pacjentów nie 
zawierała informacji o stanie zdrowia 
w odniesieniu do nadwagi i otyłości, 
tj. masy, wzrostu ciała, wskaźnika BMI 
i wyniku pomiaru ciśnienia tętniczego 
krwi.

20. Samodzielny 
Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 
nr 1 w Bełżycach

W formie 
opisowej

1. Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

1. Dane w sprawozdaniach MZ-11 
w zakresie liczby: lekarzy POZ, dzieci 
i młodzieży z otyłością różniły się 
od danych raportowanych do NFZ.
2. Brak w DM niektórych pacjentów 
informacji o: rozpoznaniu nadwagi, 
wzroście, wadze i BMI, zmianie masy 
ciała.

21. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej
„Farmed” Stanisław 
Podgórski w Lublinie

W formie 
opisowej

1.  Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

2.  Skuteczne działania w celu 
diagnozowania i leczenia 
zaburzeń metabolicznych, w tym 
nadwagi i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży.

Nie stwierdzono istotnych 
nieprawidłowości mających wpływ 
na ocenę

22. Wojewódzki 
Specjalistyczny 

Szpital Dziecięcy  
im. prof. dr. 
Stanisława 

Popowskiego 
w Olsztynie

W formie 
opisowej

1.  Organizacja AOS zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

2.  Skuteczne działania w celu 
diagnozowania i leczenia 
zaburzeń metabolicznych, w tym 
nadwagi i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży.

Nie stwierdzono istotnych 
nieprawidłowości mających wpływ 
na ocenę

23. Podmiot Leczniczy 
„Twój Lekarz”, 
Elżbieta i Jerzy 

Bubeła Spółka Jawna 
w Ornecie

W formie 
opisowej

1.  Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

2.  Skuteczne działania w celu 
diagnozowania i leczenia 
zaburzeń metabolicznych, w tym 
nadwagi i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży.

Nie stwierdzono istotnych 
nieprawidłowości mających wpływ 
na ocenę
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Lp. Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolo-

wanej 
działal-
ności*)

Stany mające wpływ na wydaną ocenę

Prawidłowe Nieprawidłowe

24. „Janiszewski 
i Partnerzy  

– Lekarze” w Pasłęku

W formie 
opisowej

1.  Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

2.  Skuteczne działania w celu 
diagnozowania i leczenia 
zaburzeń metabolicznych, w tym 
nadwagi i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży.

3.  Działania profilaktyczne na rzecz 
zapobiegania i eliminowania 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości oraz 
chorób cywilizacyjnych.

1.  Brak w DM niektórych pacjentów 
informacji o BMI oraz o braku poprawy 
stanu zdrowia.

25. Poradnia Rodzinna 
„Dar Serca” Spółka 

Partnerska w Elblągu

W formie 
opisowej

1.  Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

2.  Skuteczne działania w celu 
diagnozowania i leczenia 
zaburzeń metabolicznych, w tym 
nadwagi i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży.

1.  Dane w sprawozdaniach 
MZ-11 w zakresie liczby osób 
zadeklarowanych do lekarzy POZ 
różniły się od danych raportowanych 
do NFZ.

26. Samodzielny 
Publiczny Zespół 

Opieki Zdrowotnej 
„Centrum” w Opolu

W formie 
opisowej

1. Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.
2. Sporządzenie analizy opieki 
nad dziećmi z nadwagą i otyłością 
w celu poprawy profilaktyki i jakości 
leczenia.
3. Realizacja programu zdrowotnego 
w zakresie przeciwdziałania 
nadwadze i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży.

1.  Niski wskaźnik wykonanych badań 
bilansowych u dzieci i młodzieży 
(ok. 28%) w stosunku do osób 
podlegających badaniom.

2.  Dane w sprawozdaniach 
MZ-11 w zakresie liczby: osób 
zadeklarowanych do lekarzy POZ, 
wykonanych bilansów, dzieci 
i młodzieży z otyłością różniły się 
od danych raportowanych do NFZ.

3.  Brak w DM niektórych pacjentów 
informacji o BMI oraz o braku poprawy 
stanu zdrowia.

4.  W kilku przypadkach nie rozpoznano 
nadwagi i otyłości.

27. Samodzielny 
Publiczny Zakład 

Opieki Zdrowotnej 
„Zaodrze” w Opolu

W formie 
opisowej

1.  Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

2.  Realizacja programu zdrowotnego 
w zakresie przeciwdziałania 
nadwadze i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży.

1.  Niski wskaźnik wykonanych badań 
bilansowych u dzieci i młodzieży 
(ok. 42%) w stosunku do liczby 
podlegających badaniom.

2.  Dane w sprawozdaniach 
MZ-11 w zakresie liczby osób 
zadeklarowanych do lekarzy POZ 
różniły się od danych raportowanych 
do NFZ.

3.  Brak wykonania w I kw. 2020 r. 
zaległych badań bilansowych.

4.  Brak w DM niektórych pacjentów 
wymaganych wpisów, informacji 
o BMI oraz o rozpoznaniu nadwagi lub 
otyłości.
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Lp. Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Ocena 
kontrolo-

wanej 
działal-
ności*)

Stany mające wpływ na wydaną ocenę

Prawidłowe Nieprawidłowe

28. „Esmed”  
Jan Szczepanik 

w Opolu

W formie 
opisowej

1.  Organizacja AOS zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

2.  Skuteczne działania w celu 
diagnozowania i leczenia 
zaburzeń metabolicznych, w tym 
nadwagi i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży.

Nie stwierdzono istotnych 
nieprawidłowości mających wpływ 
na ocenę

29. „Optima Medycyna” 
Spółka Akcyjna 

w Opolu

W formie 
opisowej

1.  Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

2.  Skuteczne działania w celu 
diagnozowania i leczenia 
zaburzeń metabolicznych, w tym 
nadwagi i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży.

1.  Dane w sprawozdaniach 
MZ-11 w zakresie liczby: osób 
zadeklarowanych do lekarzy POZ, 
wykonanych bilansów, dzieci 
i młodzieży z otyłością różniły się 
od danych raportowanych do NFZ.

2.  Brak wykonania w I kw. 2020 r. 
zaległych badań bilansowych.

30. Wielospecjalistyczny 
Szpital Wojewódzki 

Spółka z o.o. 
w Gorzowie Wlkp.

W formie 
opisowej

1.  Organizacja AOS zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

2.  Skuteczne działania w celu 
diagnozowania i leczenia 
zaburzeń metabolicznych, w tym 
nadwagi i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży.

1.  Świadczenia w poradni 
endokrynologicznej były udzielane 
niezgodnie z harmonogramem 
określonym w umowie z NFZ.

2.  Brak w DM niektórych pacjentów 
informacji o przekazaniu przez lekarza 
AOS lekarzowi kierującemu informacji 
związanych z leczeniem pacjenta.

31. „Aldemed” Centrum 
Medyczne  

Spółka z o.o. 
w Zielonej Górze

W formie 
opisowej

1.  Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

2.  Skuteczne działania w celu 
diagnozowania i leczenia 
zaburzeń metabolicznych, w tym 
nadwagi i otyłości wśród dzieci 
i młodzieży.

1. Brak numeracji kart DM pacjentów.

32. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 

Przychodnia 
Lekarska „Sanus” 
Spółka Cywilna 

w Zielonej Górze

W formie 
opisowej

1.  Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

1.  Brak zgłoszenia do NFZ zmian 
w harmonogramie pracy lekarzy.

2.  Brak w DM niektórych pacjentów 
informacji o stanie zdrowia i choroby 
oraz o procesie diagnostycznym 
i leczniczym pacjentów.

33. Gorzowska Lecznica 
Specjalistyczna 
Spółka z o.o. 

w Gorzowie Wlkp.

W formie 
opisowej

1.  Organizacja POZ zabezpieczała 
udzielanie świadczeń w zakresie 
zaburzeń metabolicznych 
wynikających z otyłości i chorób 
cywilizacyjnych.

1.  Brak w regulaminie organizacyjnym 
określenia warunków współdziałania 
komórek wewnętrznych dla 
zapewnienia sprawnego i efektywnego 
funkcjonowania podmiotu pod 
względem diagnostyczno-leczniczym.

2.  Brak w DM niektórych pacjentów 
informacji o BMI oraz pomiarze 
ciśnienia krwi.

*) pozytywna/negatywna/w formie opisowej
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Zadania z zakresu zdrowia publicznego, podmioty uczestniczące w realiza-
cji tych zadań oraz zasady finansowania zadań z zakresu zdrowia publicz-
nego określa ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym119 
(art. 1 ust.1). Do zadań z zakresu zdrowia publicznego należą m.in.:

 − monitorowanie i ocena stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń zdro-
wia oraz jakości życia związanej ze zdrowiem społeczeństwa;

 − edukacja zdrowotna dostosowana do potrzeb różnych grup społeczeń-
stwa, w szczególności dzieci, młodzieży i osób starszych;

 − promocja zdrowia;
 − profilaktyka chorób;
 − działania w celu rozpoznawania, eliminowania lub ograniczania 

zagrożeń i szkód dla zdrowia fizycznego i psychicznego w środowisku 
zamieszkania, nauki, pracy i rekreacji;

 − analiza adekwatności i efektywności udzielanych świadczeń opieki 
zdrowotnej w odniesieniu do rozpoznanych potrzeb zdrowotnych 
społeczeństwa;

 − rozwój kadr uczestniczących w realizacji zadań z zakresu zdrowia 
publicznego;

 − działania w obszarze aktywności fizycznej.

Zgodnie z art. 4 ust. 1 i 3 zadania wynikające z ustawy koordynuje Mini-
ster Zdrowia, który może powoływać zespoły robocze składające się 
z osób posiadających wiedzę i doświadczenie związane z realizacją zadań 
z zakresu zdrowia publicznego. Zgodnie z art. 4 ust 2 ustawy Minister Zdro-
wia koordynuje zadania określone w ustawie poprzez:

 − przygotowanie NPZ;
 − monitorowanie realizacji zadań;
 − zapewnienie spójności zadań realizowanych przez zespoły robocze;
 − sygnalizowanie właściwym organom i zespołom roboczym potrzeby 

podjęcia określonych działań z zakresu zdrowia publicznego;
 − gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących sytuacji zdrowot-

nej społeczeństwa i rozpowszechniania czynników ryzyka oraz udo-
stępnianie tych informacji w sposób uniemożliwiający identyfikacje 
osób, których dotyczą;

 − analizowanie informacji o podjętych lub zrealizowanych zadaniach 
z zakresu zdrowia publicznego;

 − sporządzanie informacji o zadaniach z zakresu zdrowia publicznego 
zrealizowanych lub podjętych w danym roku, wraz z ich ewaluacją.

Zgodnie z art. 5 ust 1 ustawy Minister Zdrowia współdziała z organami wła-
dzy publicznej, jednostkami podległymi lub nadzorowanymi przez niego, 
w tym między innymi z:

 − NFZ;
 − Narodowym Instytutem Zdrowia Publicznego – Państwowym Zakła-

dem Higieny;
 − Głównym Inspektorem Sanitarnym.

119  Dz. U. z 2021 r. poz. 183, ze zm.

Zdrowie publiczne
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Według art. 9 ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym NPZ jest dokumentem 
ustanawianym w celu realizacji polityki zdrowia publicznego i opiera się 
na współdziałaniu organów administracji rządowej, jednostek samorządu 
terytorialnego oraz podmiotów, których cele statutowe lub przedmiot 
działalności dotyczą spraw objętych zadaniami określonymi w art. 2, 
w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 
i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie1²0.

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o zdrowiu publicznym Rada Ministrów określa, 
w drodze rozporządzenia, NPZ obejmujący:
1)  cel strategiczny NPZ ukierunkowany na wydłużenie życia w zdrowiu 

ludności Rzeczypospolitej Polskiej i poprawę jakości życia związanej 
ze zdrowiem oraz ograniczanie społecznych nierówności w zdrowiu,

2)  cele operacyjne służące realizacji celu strategicznego ukierunkowane 
na zmniejszenie narażenia społeczeństwa na największe zagrożenia 
zdrowia,

3)  zadania służące realizacji celów operacyjnych,
4)  podmioty odpowiedzialne za realizację zadań,
5)  realizatorów zadań,
6)  tryb i wysokość finansowania zadań,
7)  wskaźniki i sposób monitorowania i ewaluacji NPZ

 − mając na uwadze stan zdrowia społeczeństwa, skalę występowania 
czynników ryzyka zdrowotnego i czynników o działaniu ochronnym 
dla zdrowia oraz efektywność i skuteczność zadań podejmowanych 
na rzecz poprawy stanu zdrowia i jakości życia.

NPZ sporządza się na okres nie krótszy niż 5 lat (art. 9 ust. 3 ww. ustawy).

W myśl art. 13 ustawy o zdrowiu publicznym zadania z zakresu zdrowia 
publicznego są finansowane ze środków pozostających w dyspozycji:
1)  ministra właściwego do spraw zdrowia, w tym ze środków państwowych 

funduszy celowych;
2)  realizujących zadania z zakresu zdrowia publicznego:

a)  innych ministrów lub centralnych organów administracji rządowej, 
w tym ze środków państwowych funduszy celowych,

b)  agencji wykonawczych i innych państwowych jednostek organiza-
cyjnych, w tym NFZ,

3)  jednostek samorządu terytorialnego.

Powierzenie realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego przez odpo-
wiedniego dysponenta środków, o których mowa w art. 13, odbywa się 
w trybie konkursu ofert ogłaszanego przez tego dysponenta (art. 14 
ust. 1 ustawy o zdrowiu publicznym).

Zgodnie z art. 18 ustawy o zdrowiu publicznym nie mniej niż 10% środ-
ków przeznaczonych na realizację zadań NPZ przeznacza się na zadania 
z zakresu:

1²0  Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.
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1)  monitorowania i oceny stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia 
społeczeństwa;

2)  identyfikacji i analizy rozpowszechnienia czynników stanowiących 
zagrożenie stanu zdrowia społeczeństwa;

3)  identyfikacji przyczyn nierówności w zdrowiu wynikających z uwarun-
kowań społeczno-ekonomicznych;

4)  inicjowania i prowadzenia badań naukowych:
a)  zmierzających do oceny związku między potencjalnymi czynnikami 

szkodliwymi dla zdrowia lub innymi czynnikami ryzyka a stanem 
zdrowia ludności,

b)  dotyczących oceny skuteczności i efektywności działań z zakresu 
zdrowia publicznego, obejmujących testowanie skuteczności zadań 
z zakresu zdrowia publicznego polegających na promocji zdrowia 
lub profilaktyce chorób innych niż określone w NPZ.

NPZ obowiązujący w okresie objętym kontrolą został określony przez 
rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Naro-
dowego Programu Zdrowia na lata 2016–20201²1.

Celem strategicznym NPZ było wydłużenie życia w zdrowiu, poprawa 
zdrowia i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierów-
ności społecznych w zdrowiu. W NPZ zostało zdefiniowanych sześć celów 
operacyjnych, przy czym ze względu na przedmiot kontroli, najistotniejszy 
był Cel operacyjny nr 1 Poprawa sposobu żywienia, stanu odżywienia oraz 
aktywności fizycznej społeczeństwa. Podmiotem odpowiedzialnym za reali-
zację tego celu był minister właściwy ds. zdrowia we współpracy z mini-
strem właściwym ds: kultury fizycznej, pracy, rodziny, turystyki, finansów 
publicznych, rolnictwa, obrony narodowej oraz oświaty i wychowania.

Jednym z zadań służących realizacji Celu operacyjnego 1 Poprawa sposobu 
żywienia, stanu odżywienia oraz aktywności fizycznej społeczeństwa było 
prowadzenie działań na rzecz zachowania właściwej masy ciała, w tym:

 − zapewnianie od 2017 r. dostępności do porad żywieniowo-dietetycz-
nych dla kobiet w ciąży i rodziców dzieci w wieku 0–5 lat finanso-
wanych ze środków publicznych oraz wzmocnienie roli położnych, 
pielęgniarek i higienistek szkolnych w działaniach profilaktycznych 
(Cel 1, Zadanie 2, pkt 1);

 − zapewnienie dostępności do świadczeń opieki zdrowotnej ukierunko-
wanych na wczesne wykrywanie problemów zdrowotnych wynika-
jących z nieprawidłowego sposobu odżywiania oraz na zapobieganie 
powikłaniom zdrowotnym związanym z otyłością dzieci i młodzieży 
(Cel 1, Zadanie 2, pkt 2);

 − wsparcie rodzin z problemem otyłości: tworzenie zespołów terapeu-
tycznych dla rodzin z dwiema lub więcej osobami z otyłością, zapew-
niających profesjonalną pomoc dietetyczną, psychologiczną i medycz-
ną (Cel 1, Zadanie 2, pkt 3);

 − tworzenie grup wsparcia dla osób z otyłością (Cel 1, Zadanie 2, pkt 6);
 − upowszechnianie wytycznych leczenia osób z otyłością (Cel 1, Zad. 2, 

pkt 7).

1²1  Dz. U. poz. 1492.

NPZ na lata 2016–2020
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Zgodnie z art. 5 ustawy o zdrowiu publicznym minister właściwy do spraw 
zdrowia lub pełnomocnik rządu do spraw zdrowia publicznego, w przy-
padku jego powołania, współdziała z organami administracji rządowej, 
samorządowej, instytutami badawczymi, inspekcjami i organizacjami 
pozarządowymi. Do zadań koordynacyjnych, ewaluacyjnych i badawczych, 
określonych w NPZ, należały m.in.:

 − koordynacja przygotowywania i aktualizacji rocznych harmonogra-
mów pracy, określających szczegółowe terminy ogłaszania konkursów, 
zawierania umów w trybie wnioskowym, wysokość alokacji środków 
na poszczególne zadania zlecane w trybie konkursowym lub na wnio-
sek oraz grona podmiotów, spośród których wyłaniani będą realiza-
torzy zadań, jeżeli nie zostali wskazani w NPZ – realizator: Minister 
Zdrowia (MZ);

 − prowadzenie monitorowania i ewaluacji NPZ (we współpracy z Radą 
do spraw Zdrowia Publicznego oraz Komitetem Sterującym NPZ), 
a w przypadku uzyskiwania niezadowalających wyników funkcjono-
wania proponowanych rozwiązań, otrzymania danych wskazujących 
na nieskuteczność działań w trakcie realizacji zadania lub stwierdze-
nia braku komplementarności z innymi zadaniami realizowanymi 
przez podmioty uczestniczące w ochronie zdrowia publicznego, opra-
cowywanie propozycji zmian NPZ lub ustawy o zdrowiu publicznym 
– realizator: MZ oraz podmioty wybrane w drodze konkursu ogłasza-
nego przez MZ;

 − zarządzanie NPZ – zapewnienie obsługi merytorycznej i technicznej, 
zatrudnienie i poprawa kompetencji kadr, zlecanie ekspertyz oraz 
organizacja konferencji – realizator: MZ;

 − przygotowanie w 2016 r., 2018 r. i 2020 r. kompleksowej publikacji 
opisującej sytuację zdrowotną ludności Polski i jej uwarunkowania, 
z uwzględnieniem społecznych nierówności w zdrowiu – realizator: 
NIZP-PZH w ramach umowy z MZ;

 − prowadzenie badań zmierzających do oceny związku pomiędzy poten-
cjalnymi czynnikami szkodliwymi dla zdrowia lub innymi czynnikami 
ryzyka a stanem zdrowia ludności – realizator: podmioty wybrane 
w drodze konkursów ogłaszanych przez MZ;

 − upowszechnianie koncepcji Szkół Promujących Zdrowie – realizator: 
Minister Edukacji Narodowej, Ośrodek Rozwoju Edukacji;

 − przygotowanie do profesjonalizacji zawodu specjalisty edukacji zdro-
wotnej i promocji zdrowia – realizator: MZ we współpracy z Komite-
tem Zdrowia Publicznego Polskiej Akademii Nauk;

 − prowadzenie badań w obszarach celów operacyjnych 1–6, ukierunko-
wanych na wspólną analizę czynników ryzyka i czynników wspiera-
jących prawidłowy rozwój, w szczególności dzieci i młodzieży – reali-
zator: podmioty wybrane w drodze konkursów ogłaszanych przez MZ.

Zgodnie z art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki 
zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych1²² do korzystania 
ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych 
na zasadach określonych w ustawie mają prawo:

1²²  Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, ze zm.

Świadczenia opieki 
zdrowotnej finansowane 
ze środków publicznych
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1)  osoby objęte powszechnym – obowiązkowym i dobrowolnym ubezpie-
czeniem zdrowotnym, zwane dalej „ubezpieczonymi”;

2)  inne niż ubezpieczeni osoby posiadające miejsce zamieszkania na tery-
torium Rzeczypospolitej Polskiej, które posiadają obywatelstwo polskie 
lub uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę 
uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku 
z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c lub d ustawy 
z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach1²3, spełniające kryterium 
dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. 
o pomocy społecznej1²4, co do których nie stwierdzono okoliczności, 
o której mowa w art. 12 tej ustawy, na zasadach i w zakresie określonych 
dla ubezpieczonych;

3)  inne niż wymienione w pkt 1 i 2 osoby, które nie ukończyły 18. roku 
życia:
a)  posiadające obywatelstwo polskie lub
b)  które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c 
lub d ustawy o cudzoziemcach, posiadające miejsce zamieszkania 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,

4)  inne niż wymienione w pkt 1–3 osoby posiadające miejsce zamieszkania 
na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które są w okresie ciąży, porodu 
lub połogu:
a)  posiadające obywatelstwo polskie lub
b)  które uzyskały w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub 

ochronę uzupełniającą, lub zezwolenie na pobyt czasowy udzielone 
w związku z okolicznością, o której mowa w art. 159 ust. 1 pkt 1 lit. c  
lub d ustawy o cudzoziemcach.

Jak stanowi art. 15 ust. 1 ustawy świadczeniobiorcy mają, na zasadach 
określonych w ustawie, prawo do świadczeń opieki zdrowotnej, których 
celem jest zachowanie zdrowia, zapobieganie chorobom i urazom, wczesne 
wykrywanie chorób, leczenie, pielęgnacja oraz zapobieganie niepełno-
sprawności i jej ograniczanie. Świadczeniobiorcy przysługują – zgodnie 
z art. 15 ust. 2 ustawy – świadczenia gwarantowane z zakresu m.in.:
– podstawowej opieki zdrowotnej,
– ambulatoryjnej opieki specjalistycznej.

Zgodnie z art. 19a. ust. 1 ustawy o świadczeniach zdrowotnych świadczenia 
opieki zdrowotnej w szpitalach, świadczenia specjalistyczne w ambulato-
ryjnej opiece zdrowotnej oraz stacjonarne i całodobowe świadczenia zdro-
wotne inne niż szpitalne są udzielane każdego dnia w godzinach udzielania 
tych świadczeń, zgodnie z harmonogramem przyjęć prowadzonym przez 
świadczeniodawcę, który zawarł umowę o udzielanie świadczeń opieki 
zdrowotnej.

1²3  Dz. U. z 2020 r. poz. 35, ze zm.
1²4  Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, ze zm.
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Świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wcze-
snego wykrywania chorób – według art. 27 ust. 1 ustawy o świadczeniach 
zdrowotnych – obejmują m.in.:

 − propagowanie zachowań prozdrowotnych, w szczególności poprzez 
zachęcanie do indywidualnej odpowiedzialności za własne zdrowie;

 − profilaktyczne badania lekarskie w celu wczesnego rozpoznania cho-
rób, ze szczególnym uwzględnieniem chorób układu krążenia oraz 
chorób nowotworowych;

 − promocję zdrowia i profilaktykę, w tym profilaktykę stomatologiczną 
obejmującą dzieci i młodzież do ukończenia 19. roku życia;

 − profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą w środowi-
sku nauczania i wychowania.

Art. 29 ustawy o świadczeniach zdrowotnych stanowi, że świadczeniobiorca 
ma prawo wyboru świadczeniodawcy udzielającego ambulatoryjnych 
świadczeń specjalistycznych spośród tych świadczeniodawców, którzy 
zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, zaś art. 30 
ustawy określa, że świadczeniobiorca ma prawo wyboru szpitala spośród 
szpitali, które zawarły umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Według art. 3 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działal-
ności leczniczej1²5 działalność lecznicza polega na udzielaniu świadczeń 
zdrowotnych, które mogą być udzielane także za pośrednictwem systemów 
teleinformatycznych lub systemów łączności.

Podmiotami leczniczymi są według art. 4 ust. 1 ustawy o działalności lecz-
niczej m.in.:

 − przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 
– Prawo przedsiębiorców1²6 we wszelkich formach przewidzianych dla 
wykonywania działalności gospodarczej, jeżeli ustawa nie stanowi 
inaczej;

 − samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 − fundacje i stowarzyszenia, których celem statutowym jest wykony-

wanie zadań w zakresie ochrony zdrowia i których statut dopuszcza 
prowadzenie działalności leczniczej;

 − posiadające osobowość prawną jednostki organizacyjne stowarzyszeń;

w zakresie, w jakim wykonują działalność leczniczą.

Rodzajami działalności leczniczej są – zgodnie z art. 8 ustawy:
1)  stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne:

a)  szpitalne,
b) inne niż szpitalne,

2)  ambulatoryjne świadczenia zdrowotne.

Zgodnie z art. 10 ustawy ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmują 
świadczenia podstawowej lub specjalistycznej opieki zdrowotnej oraz 
świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej, udzielane w warunkach 
niewymagających ich udzielania w trybie stacjonarnym i całodobowym 

1²5   Dz. U. z 2021 r. poz. 711, ze zm.
1²6   Dz. U. z 2021 r. poz. 162.

Działalność lecznicza
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w odpowiednio urządzonym, stałym pomieszczeniu. Udzielanie tych świad-
czeń może odbywać się w pomieszczeniach zakładu leczniczego, w tym 
w pojeździe przeznaczonym do udzielania tych świadczeń, lub w miejscu 
pobytu pacjenta.

W art. 17 ustawy o działalności leczniczej określono m.in., że:
 − ust. 1 – podmiot leczniczy jest obowiązany spełniać następujące 

warunki:
1)  posiadać pomieszczenia lub urządzenia, odpowiadające wymaganiom 

określonym w art. 22;
2)  używać i utrzymywać wyroby medyczne, wyposażenie wyrobów 

medycznych, wyroby medyczne do diagnostyki in vitro, wyposażenie 
wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro, aktywne wyroby 
medyczne do implantacji oraz systemy lub zestawy zabiegowe 
złożone z wyrobów medycznych zgodnie z wymaganiami ustawy 
z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych1²7;

3)  zapewniać udzielanie świadczeń zdrowotnych wyłącznie przez 
osoby wykonujące zawód medyczny oraz spełniające wymagania 
zdrowotne określone w odrębnych przepisach.

W regulaminie organizacyjnym podmiotu wykonującego działalność lecz-
niczą określa się w szczególności, m.in. (art. 24 ust. 1 ustawy o działalności 
leczniczej):

 − firmę albo nazwę podmiotu;
 − cele i zadania podmiotu;
 − strukturę organizacyjną zakładu leczniczego;
 − rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdro-

wotnych;
 − miejsce udzielania świadczeń zdrowotnych – w przypadku udzielania 

świadczeń zdrowotnych za pośrednictwem systemów teleinformatycz-
nych lub systemów łączności, miejscem udzielania świadczeń jest miej-
sce przebywania osób wykonujących zawód medyczny udzielających 
tych świadczeń;

 − przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych, z zapewnieniem 
właściwej dostępności i jakości tych świadczeń w jednostkach lub 
komórkach organizacyjnych zakładu leczniczego;

 − organizację i zadania poszczególnych jednostek lub komórek orga-
nizacyjnych zakładu leczniczego oraz warunki współdziałania tych 
jednostek lub komórek dla zapewnienia sprawnego i efektywnego 
funkcjonowania podmiotu pod względem diagnostyczno-leczniczym, 
pielęgnacyjnym, rehabilitacyjnym i administracyjno-gospodarczym;

 − warunki współdziałania z innymi podmiotami wykonującymi dzia-
łalność leczniczą w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, 
leczenia, pielęgnacji i rehabilitacji pacjentów oraz ciągłości przebiegu 
procesu udzielania świadczeń zdrowotnych;

 − sposób kierowania jednostkami lub komórkami organizacyjnymi 
zakładu leczniczego.

1²7   Dz. U. z 2021 r. poz. 1565.

Organizacja podmiotu 
wykonującego działalność 
leczniczą
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W przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą jego 
ustrój, a także inne sprawy dotyczące jego funkcjonowania nieuregulowane 
w ustawie określa statut (art. 42 ust. 1), w którym (art. 42 ust. 2) określa 
się:
1)  nazwę podmiotu, o którym mowa w ust. 1, odpowiadającą rodzajowi 

i zakresowi udzielanych świadczeń zdrowotnych;
2)  siedzibę podmiotu, o którym mowa w ust. 1;
3)  cele i zadania podmiotu, o którym mowa w ust. 1;
4)  organy i strukturę organizacyjną podmiotu, o którym mowa w ust. 1, 

w tym zadania, czas trwania kadencji i okoliczności odwołania członków 
rady społecznej, o której mowa w art. 48, przed upływem kadencji;

5)  formę gospodarki finansowej.

Statut nadaje podmiot tworzący (art. 42 ust. 4).

Według art. 50a ust. 1 ustawy o działalności leczniczej utworzenie SPZOZ 
następuje w drodze rozporządzenia, zarządzenia albo uchwały właściwego 
organu podmiotu tworzącego. Tworząc SPZOZ, uwzględnia się konieczność 
zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli oraz racjonalnej 
organizacji opieki zdrowotnej. SPZOZ podlega obowiązkowi wpisu do Kra-
jowego Rejestru Sądowego. Z chwilą wpisania do tego rejestru SPZOZ 
uzyskuje osobowość prawną (art. 50a ust. 2). Zgodnie z art. 50a ust. 3 
ustawy rozporządzenie, zarządzenie albo uchwała, na podstawie których 
utworzony zostaje SPZOZ, zawierają:
1)  nazwę i siedzibę SPZOZ;
2)  określenie rodzaju działalności leczniczej;
3)  określenie mienia, w które wyposaża się SPZOZ.

Zgodnie z art. 51, 52 i 53 ustawy SPZOZ prowadzi gospodarkę finansową 
na zasadach określonych w ustawie i pokrywa z posiadanych środków 
i uzyskiwanych przychodów koszty działalności i reguluje zobowiązania, 
a podstawą jego gospodarki jest plan finansowy ustalany przez kierownika.

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza 
i lekarza dentysty1²8 wykonywanie zawodu lekarza polega na udzielaniu 
przez osobę posiadającą wymagane kwalifikacje, potwierdzone odpowied-
nimi dokumentami, świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badaniu 
stanu zdrowia, rozpoznawaniu chorób i zapobieganiu im, leczeniu i reha-
bilitacji chorych, udzielaniu porad lekarskich, a także wydawaniu opinii 
i orzeczeń lekarskich. Art. 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty 
stanowi, że lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskaza-
niami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami 
zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki 
zawodowej oraz z należytą starannością.

Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej1²9 
w art. 1 określa cele i organizację POZ oraz zasady zapewnienia odpowied-
niej jakości świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu POZ.

1²8  Dz. U z 2021 r. poz. 790, ze zm.
1²9  Dz. U z 2021 r. poz. 1050.

Wykonywanie zawodu 
lekarza i lekarza dentysty

Podstawowa opieka 
zdrowotna
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Zgodnie z treścią art. 3 ustawy POZ ma na celu:
1)  zapewnienie opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą i jego rodziną;
2)  koordynację opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie 

ochrony zdrowia;
3)  ocenę potrzeb oraz ustalenie priorytetów zdrowotnych populacji objętej 

opieką oraz wdrażanie działań profilaktycznych;
4)  rozpoznawanie, eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i problemów 

zdrowia fizycznego i psychicznego;
5)  zapewnienie profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz promocji zdrowia 

dostosowanych do potrzeb różnych grup społeczeństwa;
6)  zapewnienie edukacji świadczeniobiorcy w zakresie odpowiedzialności 

za własne zdrowie i kształtowanie świadomości prozdrowotnej.

Lekarz POZ we współpracy z pielęgniarką POZ i położną POZ zapewnia 
koordynację opieki zdrowotnej nad świadczeniobiorcą w systemie ochrony 
zdrowia polegającą na zintegrowaniu udzielania świadczeń opieki zdro-
wotnej, obejmujących wszystkie etapy i elementy procesu ich realizacji, 
z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji 
elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, 
ze szczególnym uwzględnieniem jakości i efektywności udzielanych świad-
czeń (art. 5 ust. 1 w związku z art. 4 ustawy).

Lekarz POZ w ramach koordynacji opieki zdrowotnej inicjuje lub konty-
nuuje postępowanie diagnostyczno-lecznicze podejmowane w odniesieniu 
do świadczeniobiorcy przez innego świadczeniodawcę, w rozumieniu 
ustawy o świadczeniach zdrowotnych, zwanego dalej  „świadczeniodawcą”, 
w ramach swoich kompetencji zawodowych, zgodnie z aktualną wiedzą 
medyczną (art. 5 ust. 2).

Art. 11 ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej stanowi, że zadania 
z zakresu POZ realizuje zespół POZ (ust. 1), w którego skład wchodzą: 
lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ (ust. 2), zaś pracę zespołu POZ 
koordynuje lekarz POZ, który rozstrzyga o sposobie planowania i realizacji 
postępowania diagnostyczno-leczniczego nad świadczeniobiorcą (ust. 3).

Zadania członków zespołu POZ określone zostały w art. 12 ustawy, zgodnie 
z którym:

 − ust. 1 – lekarz POZ planuje i realizuje opiekę lekarską nad świadcze-
niobiorcą, w zakresie działań mających na celu zachowanie zdrowia, 
profilaktykę chorób, rozpoznawanie i leczenie chorób oraz rehabilita-
cję świadczeniobiorcy;

 − ust. 2 – pielęgniarka POZ planuje i realizuje opiekę pielęgniarską nad 
świadczeniobiorcą i jego rodziną, w zakresie promocji zdrowia i pro-
filaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, leczni-
czych i rehabilitacyjnych;

 − ust. 3 – położna POZ planuje i realizuje pielęgnacyjną opiekę położ-
niczo-neonatologiczno-ginekologiczną, w zakresie promocji zdrowia 
i profilaktyki chorób, świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, 
leczniczych i rehabilitacyjnych;
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 − ust. 4 – lekarz POZ, pielęgniarka POZ i położna POZ, wybrani przez 
świadczeniobiorcę, wydają skierowania na realizację zabiegów i pro-
cedur medycznych, w zakresie posiadanych kompetencji.

Szczegółowe zadania lekarza POZ i pielęgniarki POZ zostały określone 
w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 
2019 r. w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki 
zdrowotnej130. Zgodnie z treścią ww. załącznika lekarz POZ w zakresie 
działań mających na celu:

 − zachowanie zdrowia świadczeniobiorcy m.in.:
1)  prowadzi edukację zdrowotną,
2)  prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach 

badań bilansowych,
3)  rozpoznaje środowisko świadczeniobiorcy;

 − profilaktykę chorób m. in.:
1)  identyfikuje czynniki ryzyka oraz zagrożenia zdrowotne świad-

czeniobiorcy, a także podejmuje działania ukierunkowane na ich 
ograniczenie,

2)  prowadzi systematyczną i okresową ocenę stanu zdrowia w ramach 
badań przesiewowych;

 − rozpoznawanie chorób m. in.:
1)  przeprowadza badanie podmiotowe świadczeniobiorcy zgodnie 

z aktualną wiedzą medyczną,
2)  przeprowadza badanie przedmiotowe z wykorzystaniem technik 

dostępnych w warunkach POZ,
3)  wykonuje testy lub zleca wykonanie badań dodatkowych, w szcze-

gólności laboratoryjnych lub obrazowych;
 − leczenie chorób m. in.:

1)  planuje i uzgadnia ze świadczeniobiorcą postępowanie terapeu-
tyczne, stosownie do jego problemów zdrowotnych oraz zgodnie 
z aktualną wiedzą medyczną,

2)  planuje i uzgadnia ze świadczeniobiorcą działania edukacyjne mające 
na celu ograniczenie lub wyeliminowanie stanu będącego przyczyną 
choroby świadczeniobiorcy,

3)  zleca i monitoruje leczenie farmakologiczne,
4)  kieruje świadczeniobiorcę do innych świadczeniodawców, w tym 

udzielających ambulatoryjnych lub stacjonarnych i całodobowych 
świadczeń zdrowotnych, w celu dalszego leczenia,

5)  kieruje do leczenia uzdrowiskowego.

Zadania pielęgniarki POZ w zakresie:
 − promocji zdrowia i profilaktyki chorób obejmują m.in.:

1)  rozpoznawanie, ocenę i zapobieganie zagrożeniom zdrowotnym 
u świadczeniobiorców,

2)  prowadzenie edukacji zdrowotnej,
3)  prowadzenie poradnictwa w zakresie zdrowego stylu życia,
4)  monitorowanie rozwoju dziecka;

130  Dz. U. z 2019 r. poz. 2335 – wejście w życie z dniem 2 grudnia 2019 r.

Zadania lekarza POZ 
i pielęgniarki POZ
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 − świadczeń diagnostycznych obejmują m.in.:
1)  przeprowadzanie wywiadów środowiskowych,
2)  wykonywanie badania fizykalnego,
3)  wykrywanie odchyleń od normy rozwojowej,
4)  ocenę wydolności pielęgnacyjno-opiekuńczej rodziny.

Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej zostały określone w rozpo-
rządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, 
zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarza-
nia131. Zgodnie z § 1 rozporządzenia dokumentacja medyczna jest prowa-
dzona przez podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych w postaci elek-
tronicznej, przy czym może być prowadzona w postaci papierowej, jeżeli 
przepis rozporządzenia tak stanowi lub warunki organizacyjno-techniczne 
uniemożliwiają prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej.

Według § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia dokumentację stanowi m.in. doku-
mentacja indywidualna – dotycząca poszczególnych pacjentów korzystają-
cych ze świadczeń zdrowotnych, która zgodnie z § 2 ust. 2 obejmuje:
1)  dokumentację indywidualną wewnętrzną – przeznaczoną na potrzeby 

podmiotu;
2)  dokumentację indywidualną zewnętrzną – przeznaczoną na potrzeby 

pacjenta.

Zgodnie z § 2 ust. 3 dokumentację indywidualną wewnętrzną stanowią 
m.in.: historia zdrowia i choroby; historia choroby; karta noworodka; karta 
indywidualnej opieki pielęgniarskiej; karta wizyty patronażowej; karta 
wywiadu środowiskowo-rodzinnego; wyniki badań diagnostycznych wraz 
z opisem.

§ 4 rozporządzenia stanowi m.in., że:
 − ust. 1 – wpisu w dokumentacji dokonuje się niezwłocznie po udzieleniu 

świadczenia zdrowotnego, z zapewnieniem niezaprzeczalności i inte-
gralności danych, a w dokumentacji w postaci papierowej w sposób 
czytelny i w porządku chronologicznym;

 − ust. 2 – wpisy i zmiany wpisów opatruje się oznaczeniem osoby ich 
dokonującej;

 − ust. 5 – dokumentację papierową opatruje się własnoręcznym podpi-
sem;

 − ust. 6 – wpis w dokumentacji papierowej nie może być z niej usunięty, 
a jeżeli został dokonany błędnie, skreśla się go i zamieszcza adnotację 
o przyczynie błędu oraz datę i oznaczenie osoby dokonującej adnotacji.

Według § 6 ust. 1 rozporządzenia – strony wydruku dokumentacji oraz 
strony dokumentacji w postaci papierowej są numerowane i stanowią chro-
nologicznie uporządkowaną całość. Zgodnie z § 7 ust. 1 – w dokumentacji 
wpisuje się nazwę i numer statystyczny rozpoznania choroby, problemu 
zdrowotnego lub urazu, według Międzynarodowej Statystycznej Klasyfika-
cji Chorób i Problemów Zdrowotnych Rewizja Dziesiąta.

131  Dz. U. poz. 666, ze zm.

Dokumentacja 
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Z treści § 36, § 37 i § 38 rozporządzenia wynika m.in., że:
 − podmiot leczniczy udzielający ambulatoryjnych świadczeń zdrowot-

nych sporządza i prowadzi dokumentację indywidualną wewnętrzną 
w formie historii zdrowia i choroby, zakładaną przy udzielaniu świad-
czenia zdrowotnego po raz pierwszy pacjentowi;

 − historia zdrowia i choroby zawiera także informacje dotyczące: ogól-
nego stanu zdrowia, chorób, problemów zdrowotnych lub urazów; 
porad ambulatoryjnych lub wizyt domowych; świadczeń pielęgniarki 
lub położnej realizowanych w warunkach domowych, w tym wizyt 
patronażowych; pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej;

 − historia zdrowia i choroby zawiera m.in.: datę porady ambulatoryj-
nej lub wizyty domowej; dane z wywiadu i badania przedmiotowego; 
rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu; informację 
o zleconych badaniach diagnostycznych lub konsultacjach; wyniki 
badań diagnostycznych wraz z opisem; wyniki konsultacji; opis innych 
udzielonych świadczeń zdrowotnych.

W załączniku nr 3 do rozporządzenia podano wzór Książeczki Zdrowia 
Dziecka, w której wpisuje się m.in. wyniki przeprowadzonych badań bilan-
sowych.

W rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu POZ, 
w załączniku nr 1 – Wykaz świadczeń gwarantowanych lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej oraz warunki ich realizacji – Część I ust. 1 stwierdzono, że 
świadczenia gwarantowane lekarza POZ obejmują m.in. badania bilansowe, 
w tym badania przesiewowe, realizowane w warunkach określonych w czę-
ści III. Z treści części III – Warunki realizacji porad patronażowych oraz 
badań bilansowych, w tym badań przesiewowych wynika m.in., że profilak-
tyczne badanie lekarskie (bilans zdrowia) wykonywane jest siedmiokrotnie, 
tj. u dzieci: w wieku 2 lat, w wieku 4 lat, w wieku 5 lat (u dziecka nieodby-
wającego rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego) lub 
odbywających roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne, w klasie 
III szkoły podstawowej, w klasie I gimnazjum, w klasie I szkoły ponadgim-
nazjalnej, w ostatniej klasie szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19. 
roku życia.

Zakres badań bilansowych jest zróżnicowany w zależności od wieku 
dziecka, przy czym obejmuje on m.in.:

1)  badanie podmiotowe;

2)  badanie przedmiotowe ze szczególnym uwzględnieniem m.in. oceny:
a)  rozwoju fizycznego (pomiary: wzrostu i masy ciała), w tym okre-

ślenie współczynnika masy ciała (Body Mass Index – BMI);
3)  wykrywanie zaburzeń układu ruchu, w tym bocznego skrzywienia 

kręgosłupa i nadmiernej kifozy piersiowej;

4)  wykrywanie zaburzeń ostrości wzroku;

5)  wykrywanie zaburzeń słuchu (badanie orientacyjne szeptem);

6)  pomiar ciśnienia tętniczego krwi;

7)  badania specjalistyczne lekarskie i diagnostyczne w razie potrzeby;

Badania bilansowe
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8)  podsumowanie badania, z określeniem poziomu i tempa wzrastania 
oraz dojrzewania płciowego, rozwoju psychospołecznego (ocena orien-
tacyjna), przystosowania szkolnego, kwalifikacji do grupy na zajęciach 
wychowania fizycznego i sportu szkolnego oraz ewentualnego problemu 
zdrowotnego;

9)  poradnictwo w zakresie prozdrowotnego stylu życia.

Wskaźnik BMI (Body Mass Index) oblicza się według wzoru:

BMI = masa rzeczywista [kg]/(wzrost [m])2.

Wartości wskaźnika między 20 a 25 uznawane są za prawidłowe. Nadwagę 
rozpoznaje się, gdy BMI mieści się w granicach pomiędzy 25 a 30, a otyłość, 
gdy BMI przekracza 30.

E03 – Niedoczynność tarczycy o innej etiologii,

E07 – Inne choroby tarczycy,

E16.8 – Inne określone zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki,

E16.9 – Zaburzenia wydzielania wewnętrznego trzustki, nieokreślone,

E34.9 – Zaburzenia wydzielania wewnętrznego, nieokreślone,

E66 – Otyłość,

E78.0 – Czysta hipercholesterolemia,

E78.1 – Czysta hiperglicerydemia,

E78.2 – Hiperlipidemia mieszana,

E88 – Inne zaburzenia metaboliczne,

I10 – Nadciśnienie samoistne (pierwotne),

K72 – Niewydolność wątroby, niesklasyfikowana gdzie indziej,

K76 – Inne choroby wątroby,

N62 – Przerost piersi.

Wybrane kody chorób 
według Klasyfikacji  
ICD-10 zaliczone  
do zaburzeń 
metabolicznych
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6.3. Nadwaga i otyłość wśród dzieci i młodzieży w Polsce na tle 
innych krajów europejskich132

Po przejściu transformacji demokratycznej Polska przeszła znaczącą 
transformację społeczno-gospodarczą, przy wzroście produktu krajowego 
brutto (PKB) na mieszkańca z 5000 euro w 1995 r. do 11 200 euro w 2016 r. 
Ta społeczno-ekonomiczna transformacja, wraz z poprawą funkcjonowania 
systemu opieki zdrowotnej, przyczyniła się do zwiększenia oczekiwanej 
długości życia, ale wiązała się również ze zmianą nawyków żywieniowych 
(nie zawsze na gorsze) i stale obniżającym się poziomem aktywności fizycz-
nej. W konsekwencji od połowy lat 90. XX wieku w Polsce obserwuje się 
wzrost częstości występowania nadwagi i otyłości we wszystkich grupach 
wiekowych. Sytuacja ta dotyczy również dzieci i młodzieży.

Sytuacja Polski na tle Europy

W Polsce jak dotychczas brak jest systemowo prowadzonych, regularnych 
(co 5–10 lat) badań pozwalających na ocenę ogólnego stanu zdrowia 
wybranych grup ludności, w tym dzieci i młodzieży. Jedynym dotychczas 
ogólnopolskim badaniem dotyczącym opracowania pomiarów antropo-
metrycznych w reprezentatywnej populacji dzieci było badanie OLAF 
w latach 2006–2008 – przy czym dotyczyło ono wyłącznie dzieci w wieku 
7–18 lat i pierwotnie planowane było do oceny ciśnienia tętniczego. 
Obecnie finalizowane badania, realizowane w ramach NPZ przez Insty-
tut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” będą drugim badaniem, które 
pozwoli opisać zmiany dokonujące się w populacji dzieci i młodzieży. Nie-
stety realizowane dotychczas ważne badania m.in. HBSC czy COSI to bada-
nia dotyczące wybranych populacji dzieci, co jak wspomniano wcześniej 
daje tylko wyrywkowy opis aktualnej sytuacji epidemiologicznej w zakre-
sie nadwagi i otyłości u dzieci. W związku z tym trudno jest jednoznacznie 
określić jak plasują się polskie dzieci i młodzież w porównaniu z rówieśni-
kami z krajów europejskich. W 2019 r. Garrido-Miguel i współpracownicy 
w swojej publikacji na łamach czasopisma JAMA Pediatrics133 dokonali 
analizy wielu badań porównujących występowania nadwagi i otyłości 
w grupie wiekowej dzieci 2–7 letnich, w krajach europejskich. Z ich analiz 
można wnioskować, że częstość występowania nadwagi w badanej grupie 
dzieci w Polsce jest podobna do średniej dla Europy – odpowiednio 20.5% 
(CI 11.9–33.2%) vs. 17.92% (15.83–20.00%). Również otyłość w tej gru-
pie dzieci występuje z podobną częstością w Polsce 4,3% (CI 3.8–4.9%) 
co w Europie 5,35% (CI 4.51–6.19%). Analizy te bazowały na danych 
z Polski do roku 2009.

W aktualniejszych danych, będących efektem prac Światowej Organizacji 
Zdrowia w ramach projektu COSI (Childhood Obesity Surveillance Initia-

13²  Opracowanie eksperta zewnętrznego dr. Michała Brzezińskiego, lekarza specjalistę pediatrii.
133  Garrido-Miguel M et al. Prevalence and Trends of Overweight and Obesity in European 

Children From 1999 to 2016: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. 2019 Oct 
1;173(10):e192430.
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tive)134 częstość nadwagi w grupie 6-9 letnich chłopców oceniana była 
na 32,4% a wśród dziewcząt na 29,1%, otyłość zaś odpowiednio na 14% 
i 10%.

Niestety dane dla starszych wiekowo dzieci są w Polsce znacznie ogra-
niczone. Najaktualniejszym badaniem populacyjnym jest badanie OLAF, 
które wykazuje na występowania nadwagi i otyłości w grupie wiekowej 
7–13 latków na poziomie 19.2% (CI 17.5-21.0) i otyłości 4.7% (CI 2.9-7.6), 
w porównaniu ze średnią dla krajów europejskich – 22.9% (CI, 20.1-25.9%) 
i 6.3% (CI, 5.4-7.4%) odpowiednio dla nadwagi i otyłości.

Uzyskane wyniki dostępnych analiz wskazują, że Polskie dzieci i młodzież 
(do 14 r.ż.) plasują się w okolicach środka wśród krajów europejskich. 
Z jednej strony mamy kraje takie jak Grecję czy Włochy, w których nadmiar 
masy ciała występuje u ponad 35% dzieci, z drugiej jednak takie kraje jak 
Niderlandy czy Belgia – gdzie nadmiar masy ciała występuje u ok. 10% 
dzieci135.

Ryc. 1  
Częstość występowania nadwagi i otyłości w grupie dzieci 6–9 w ramach badania COSI (na podstawie: https://www.euro.
who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/who-european-childhood-obesity-surveillance-initiative-
cosi/cosi-publications/childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi-factsheet.-highlights-2015-17-2018)

© WHO 2016

COSI CHILDHOOD OBESITY  
SURVEILLANCE INITIATIVE

a Based on the 2007 WHO recommended growth reference for school-age children and adolescents (de Onis M, Onyango AW, Borghi E, Siyam A, Nishida C, Siekmann J. Development of a WHO growth 
reference for school-aged children and adolescents. Bulletin of the World Health Organization 2007; 85(9): 660-667). Children with a BMI/A Z-score < -5 or > +5 are excluded.

 Figures refer to children belonging to the following age groups: 7-year-olds: Bulgaria (BUL); Czechia (CZH); Denmark (DEN); Estonia (EST); Finland (FIN); Georgia (GEO); Greece (GRE); Hungary (HUN); 
Ireland (IRE); Lithuania (LTU); Latvia (LVT); Malta (MAT); The former Yugoslav Republic of Macedonia (MKD); Montenegro (MNE); Moscow city (RUS); Portugal (POR); Spain (SPA); Serbia (SRB); Slovakia 
(SVK); Slovenia (SVN); Tajikistan (TJK); Turkmenistan (TKM); Turkey (TUR) – 8-year-olds: Albania (ALB); Austria (AUT); Croatia (CRO); France (FRA); Italy (ITA); Norway (NOR); Poland (POL); Romania (ROM); 
San Marino (SMR); Sweden (SWE) – 9-year-olds: Cyprus (CYP); Kazakhstan (KAZ).

b CZH, IRE, ITA, LTU, LVA, NOR, POR, SVN participated in all rounds; BUL in rounds 1, 3 and 4; BEL in rounds 1, 2, 3; GRE and SPA in rounds 2, 3, 4. Comparisons over time refer to the following age groups: 
7-year-olds in BEL, BUL, CZH, GRE, IRE, LTU, LVT, POR, SPA, SVN – 8-year-olds: ITA, NOR.

c  Above-mentioned differences are not statistically significant in BUL, LTU, LVA, IRE, SPA.

Overweight & Obesity 2016/17
Overweight and obesity among children aged 6-9 years
Obesity in children remains an important public health 
problem in the WHO European Region and it is unequally 
distributed within and between countries and population 
groups.

Childhood obesity is a multifactorial disease associated  
with a wide range of serious health and social consequences 
including a higher risk of premature death and disability in 
adulthood.  
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Overweight (boys) %  

Obesity (boys) %  

Overweight (girls) %  

Obesity (girls) %  

Overweight and obesity prevalence values based on WHO definition a (%)  – COSI 2015-2017

Changes over time: 10 years of COSI
Since COSI started in 2007, 12 countries have participated
in at least 3 rounds of data collection b. A significant 
decrease in the prevalence of both overweight and obesity 
was recorded in Greece, Italy, Portugal and Slovenia. 
A decreasing tendency was also observed in Ireland 

and Spain. Belgium, Czechia and Norway have stable 
prevalences; whereas the picture is less definite in Bulgaria, 
Latvia and Lithuania. An increasing tendency in obesity was 
observed among Latvian girls and Bulgarian boys. A similar 
pattern has been recorded among Lithuanian boys for both 
overweight and obesity c.

134  https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/nutrition/activities/who-
european-childhood-obesity-surveillance-initiative-cosi/cosi-publications/childhood-obesity-
surveillance-initiative-cosi-factsheet.-highlights-2015-17-2018

135  Garrido-Miguel M et al. Prevalence and Trends of Overweight and Obesity in European 
Children From 1999 to 2016: A Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Pediatr. 2019 Oct 
1;173(10):e192430.
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Podejście do problemu nadwagi i otyłości wśród dzieci – rekomendacje  
a rzeczywistość

Istnieją liczne publikację towarzystw naukowych, instytucji badawczych 
czy nawet organizacji łączących pacjentów i profesjonalistów medycznych 
na temat metod prewencji i leczenia otyłości dziecięcej w krajach rozwija-
jących się i rozwiniętych.

Większość dostępnych rekomendacji oraz wytycznych skupia się na trzech 
głównych filarach:
1. profilaktyce,
2. wczesnym wykrywaniu,
3. efektywnym leczeniu.

W działaniach profilaktycznych niezbędne jest zrozumienie, że muszą one 
odbywać się w wielu obszarach jednocześnie. Działania fiskalne, infrastruk-
turalne, edukacyjne oraz społeczne to tylko wybrane obszary niezbędnych 
działań, które systemowo mogą przyczynić się do podniesienia świadomo-
ści społeczeństwa, umożliwienia mu dokonywania właściwych wyborów. 
Te powinny dotyczyć podejmowania regularnej aktywności fizycznej 
a także przestrzegania zasad żywienia – zgodnych z piramidą żywieniową. 
Działania profilaktyczne często wychodzą poza czysto rozumiane działania 
„prozdrowotne” – są inicjowane i realizowane przez działy administracji 
publicznej zajmujące się finansami, kulturą, edukacją, sportem czy infra-
strukturą – gdyż działania w ramach sektora zdrowotnego są niewystar-
czające – i same w sobie mają niską efektywność.

Wczesne wykrywanie otyłości – zalecane już u dzieci po 1 r.ż. ma za zadanie 
jak najwcześniejszą identyfikację dzieci z nadmiarem masy ciała, przede 
wszystkim po to, by możliwie wcześnie rozpocząć działania lecznicze/
interwencyjne. Badania przesiewowe powinny być zorganizowane w taki 
sposób, by uczestniczyła w nich maksymalnie duża cześć populacji dzieci. 
A wyniki uzyskiwane z badań winny być przekazywane rodzicom i przed-
stawicielom placówek medycznych świadczących opiekę nad dziećmi i mło-
dzieżą. Tylko wtedy możliwy jest realny i efektywny nadzór nad stanem 
zdrowia dziecka.

Działania lecznicze powinny opierać się na trzech poziomach interwencji.
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Poziom podstawowy zakłada podejmowanie interwencji terapeutycznych 
na poziomie gabinetu lekarza POZ/medycyny szkolnej (funkcjonujących 
w wybranych krajach Europy). Tu poza lekarzem i pielęgniarką POZ powinien 
istnieć dostęp do poradnictwa dietetycznego i psychologicznego, nastawio-
nego na identyfikację podstawowych barier i błędów w zachowaniu.

Poziom leczenia wielodyscyplinarnego w ramach poradni specjalistycznych 
z założenia powinien być dedykowany dzieciom i młodzieży, u których 
zdiagnozowany został nadmiar masy ciała. Działania dostępne na poziomie 
POZ wymagają wsparcia i rozwinięcia poprzez włączenie do nich specja-
listów innych dziedzin mogących wspomóc kompleksowy plan terapeu-
tyczny (kryteria przekazania z poziomu POZ do II poziomu – do ustalenia 
– np. brak efektu interwencji podstawowej po sześciu miesiącach). W skład 
zespołu terapeutycznego powinno wchodzić min. czterech specjalistów 
– dietetyk, psycholog, fizjoteraputa/specjalista aktywności fizycznej 
i lekarz.

Ośrodki III stopnia – to kompleksowe centra, które poza prowadzeniem 
leczenia interdyscyplinarnego powinny również oferować dostęp do farma-
koterapii oraz ewentualnie leczenia bariatrycznego a także kompleksowego 
leczenia chorób współistniejących i powikłań otyłości – tak by koordyno-
wać postepowanie terapeutyczne poszczególnych specjalistów.

Liczba ośrodków wysokospecjalistycznych uzależniona jest przede wszyst-
kim od dostępności kadry specjalistów: lekarzy różnych specjalności  
– „obesitologów” gastroenterologów, endokrynologów, nefrologów, kar-
diologów, psychiatrów jak również dietetyków, psychoterapeutów, spe-
cjalistów aktywności fizycznej/rehabilitantów, pracowników socjalnych, 
specjalistów zdrowia publicznego.

Osoby te w interdyscyplinarnym zespole odpowiedzialne byłyby za budo-
wanie wsparcia dla pacjentów z II i III stopnia otyłością (centyl BMI > 
99 centyla).

Systemy leczenia dzieci chorujących na otyłość w wybranych krajach

Przedstawiony powyżej model jest próbą syntezy wielu rekomendacji 
dotyczących leczenia dzieci i młodzieży chorujących na otyłość. 

W praktyce istnieją bardzo różne rozwiązania w poszczególnych krajach 
naszego regionu – jedne bardziej, inne mniej kompleksowe. 

W opracowanym w 2019 r. przez europejskie biuro WHO raporcie doty-
czącym strategii leczenia otyłości dziecięcej wybrano 19 państw regionu, 
w których porównano zakres działań podejmowanych na różnych pozio-
mach systemu opieki zdrowotnej136. Z raportu wynika, że brak jest spójno-
ści w schematach działania pomiędzy krajami, na poszczególnych etapach 
leczenia.

136  Mapping the health system response to childhood obesity in the WHO European Region.
  World Health Organization 2019 https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_

file/0019/401176/Childhood-obesity-web.pdf.
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Jednak, w zdecydowanej części z opisywanych krajów na poziomie POZ, 
poza dostępem do lekarza i pielęgniarki istnieje możliwość konsultacji 
dietetycznej czy poradnictwa psychologicznego (nie psychoterapii!).

Organizacja centrów specjalistycznych również nie jest jednolita. W więk-
szości krajów zapewniony jest (finansowany/współfinansowany przez 
płatnika) dostęp do kompleksowej grupy specjalistów, dodatkowo możli-
wość prowadzenia farmakoterapii oraz leczenia chorób towarzyszących. 
W wybranych krajach, zgodnie z dostępnymi rekomendacjami istnieje 
również możliwość kwalifikacji do leczenia operacyjnego u dzieci powyżej 
określonego wieku/stopnia dojrzałości.

Tabela nr 1. 
Dostępność do wybranych form terapii otyłości na poziomie POZ w wybranych krajach

Kraj
Edukacja 

w zakresie 
stylu życia

Poradnictwo Terapia 
żywieniowa

Terapia 
aktywność 

fizyczna

Leki 
przeciw 
otyłości

Inne 
leki

Chirurgia 
bariatryczna

Armenia X

Austria x X X X X

Dania X X X X X X

Estonia X X X X X X X

Niemcy X X X X

Izrael X X

Łotwa X X X X X

Malta X X X X

Niderlandy X X X X

Północna 
Macedonia X X X X

Norwegia X X X X X X

Rumunia X X X X X X X

San 
Marino X X X X X X X

Serbia X X X x X X X

Słowacja X X X X X

Źródło: https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0019/401176/Childhood-obesity-web.pdf.

W 2020 roku opublikowany został model rozwiązań w zakresie opieki nad 
pacjentami chorującymi na otyłość przygotowany przez irlandzkie organi-
zacje specjalistyczne i naukowe w połączeniu z płatnikiem publicznym137. 
Dokument ten bardzo skrupulatnie opisuje zakres działań, niezbędne 
przygotowania organizacyjne i kadrowe do prowadzenie kompleksowego 
leczenia otyłości zarówno u dzieci jak i dorosłych.

Sytuacja Polski na tle krajów europejskich – przygotowania i działania

Pomimo negatywnych tendencji, powolnego narastania skali otyłości, 
szczególnie wśród dzieci starszych, problem otyłości wydaje się być nadal 
w Polsce niedoceniany zarówno przez polityków, organizatorów systemu 
zdrowia jak i przez pracowników sektora ochrony zdrowia. Otyłość jest 
postrzegana głównie jako indywidualny problem ze stylem życia (lenistwo, 

137  https://www.hse.ie/eng/about/who/cspd/ncps/obesity/model-of-care/
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brak chęci do zmiany, nieumiejętność prawidłowego odżywiania) lub jako 
kwestia estetyczna, a nie jako problem zdrowotny populacji. Pomimo 
podjętych pewnych systemowych działań w przeszłości (np. ograniczenie 
produktów przetworzonych w sklepikach szkolnych, budowa boisk szkol-
nych finansowanych przez rząd we współpracy z samorządami) – w kolej-
nych latach nie podtrzymywano tych pomysłów lub zupełnie się z nich 
wycofywano. Przyjęty w ostatnim czasie „podatek cukrowy” – daje kolejną 
nadzieję, na stworzenie systemowych działań w zakresie otyłości dziecię-
cej. Jego efekty mogą być widoczne w dwójnasób – bezpośrednio poprzez 
ograniczenie ilości wypijanych napojów z wysoką zawartością cukru oraz 
pośrednio dzięki wykorzystaniu podatku na finansowanie działań w zakre-
sie profilaktyki i leczenia otyłości oraz jej powikłań.

W chwili obecnej w Polsce brak jest realnego systemu opieki nad pacjen-
tami pediatrycznymi z nadwagą i otyłością. Przy czym należy zaznaczyć, 
że krajowe środowiska naukowe i eksperckie od kilku lat postulują a także 
wskazują w rekomendacjach zakres niezbędnych działań na poziomie 
podstawowej opieki zdrowotnej i nie tylko138.

W obszarze wczesnego wykrywania otyłości nadal kluczowym problemem 
jest brak systemowego podejścia do screeningu w zakresie masy ciała oraz 
otyłości. Obecnie obowiązujące schematy bilansów zdrowotnych u dzieci 
nie nakładają na lekarza obowiązku dalszego postępowania w przypadku 
wykrycia nadwagi lub otyłości u dziecka. Zgodnie z zasadami screeningu 
– warto go przeprowadzać wyłącznie wtedy, kiedy wczesne wykrycie cho-
roby może kierować pacjenta na odpowiednią ścieżkę leczenia.

Obszar leczenia otyłości nadal potrzebuje wielu uregulowań i działań 
zarówno na poziomie centralnym jak i lokalnym. Brak jest w Polsce możli-
wości prowadzenia efektywnego leczenia behawioralnego pacjentów w zin-
tegrowanych zespołach leczniczych, które byłyby finansowane ze środków 
publicznych – brak jest finansowania poradnictwa i leczenia dietetycznego 
czy psychologicznego w połączeniu z farmakoterapią (u dorosłych i mło-
dzieży) oraz sportowym treningiem zdrowotnym. Jedynym sposobem 
leczenia otyłości dostępnym w ramach systemu publicznego jest chirur-
gia bariatryczna – de facto sam etap zabiegu i hospitalizacji. Obecnie nie 
są finansowane etapy przygotowawcze ani pooperacyjne – niezbędne dla 
uzyskania właściwego długofalowego efektu terapeutycznego.

138  https://www.klrwp.pl/strona/494/zasady-postepowania-w-nadwadze-i-otylosci-2017/pl 
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6.4.  Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1.  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 922, ze zm.) – uchylona z dniem 6 lutego 2019 r.

2.  Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 1781) – weszła w życie z dniem 25 maja 2019 r.

3.  Ustawa z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2021 
r. poz. 183, ze zm.).

4.  Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej 
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, 
ze zm.).

5.  Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 711, ze zm.).

6.  Ustawa z dnia z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza 
dentysty (Dz. U z 2021 r. poz. 790, ze zm.).

7.  Ustawa z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1050).

8.  Ustawa z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw 
Pacjenta (Dz. U z 2020 r. poz. 849, ze zm.).

9.  Ustawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 955).

10.  Ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami 
(Dz. U. poz. 1078).

11.  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 
z 4 maja 2016 r.).

12.  Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie 
Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 (Dz. U. poz. 1492) 
– wygasło z dniem 31 grudnia 2020 r.

13.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie 
ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 320, ze zm.).

14.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2019 r. 
w sprawie zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, 
pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej 
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 2335) – weszło w życie z dniem 
2 grudnia 2019 r.

15.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 września 2016 r. w sprawie 
zakresu zadań lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, pielęgniarki 
podstawowej opieki zdrowotnej i położnej podstawowej opieki 
zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1567) – uchylone z dniem 2 grudnia 
2019 r.
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16.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie 
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 540).

17.  Rozporządzenie 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.).

18.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu 
jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069) – uchylone z dniem 15 kwietnia 
2020 r.

19.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie 
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej 
przetwarzania (Dz. U. poz. 666, ze zm.), które weszło w życie w dniu 
15 kwietnia 2020 r., przy czym zgodnie z jego § 72 ust. 1 podmioty mogły 
prowadzić dokumentację zgodnie z przepisami ww. rozporządzenia 
z dnia 9 listopada 2015 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

20.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 
z 2012 r. poz. 739) – uchylone z dniem 1 kwietnia 2019 r.

21.  Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia 
i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 595, ze zm.) – weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2019 r.

22.  Zarządzenie Nr 122/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 15 grudnia 2017 r. 
w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie świadczeń 
opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej – uchylone 
z dniem 30 listopada 2018 r.

23.  Zarządzenie Nr 120/2018/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 listopada 
2018 r. w sprawie warunków zawarcia i realizacji umów o udzielanie 
świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej 
– weszło w życie z dniem 30 listopada 2018 r.
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6.5. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Rzecznik Praw Dziecka
8. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
9. Rzecznik Praw Pacjenta

10. Minister Zdrowia
11. Minister Edukacji i Nauki
12. Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu
13. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
14. Sejmowa Komisja Zdrowia
15. Sejmowa Komisja Edukacji, Nauki i Młodzieży
16. Sejmowa Komisja Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
17. Senacka Komisja Zdrowia
18. Senacka Komisja Nauki, Edukacji i Sportu
19. Parlamentarny Zespół ds. Walki z Otyłością
20. Wojewodowie (właściwi miejscowo)
21. Marszałkowie Województw (właściwi miejscowo)
22. Instytut Matki i Dziecka
23. Naczelna Izba Lekarska
24. Polskie Towarzystwo Medycyny Rodzinnej
25. Instytut Żywności i Żywienia
26. Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego
27. Polskie Towarzystwo Diabetologiczne
28. Polskie Towarzystwo Badań nad Otyłością
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6.6. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli

Ministerstwo Zdrowia
ul. Miodowa 15
00-952 Warszawa

Telefon: (22) 63 49 460
e-mail: kancelaria@mz.gov.pl 
www.gov.pl/zdrowie 

Warszawa, 16 listopada 2021

NKM.0910.4.2021.19.KCZ

Pani
Małgorzata Motylow
Wiceprezes
Najwyższej Izby Kontroli

Szanowna Pani Prezes,

w odpowiedzi na Informację o wynikach kontroli Najwyższej Izby Kontroli (zwanej dalej 

„NIK”) P/20/079 Dostępność profilaktyki i leczenia dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami 

metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób cywilizacyjnych, która została 

przekazana przy piśmie z dnia 2 listopada 2021 r. o znaku: LRZ.430.001.2021, 

przedstawiam stanowisko do ww. dokumentu.

1) Część II. Ocena ogólna, str. 8 – ostatni akapit oraz Część III. Synteza, str. 17 – 
Brak skutecznych działań mobilizujących rodziców do badań bilansowych.

W odniesieniu do braku działań Ministra Zdrowia na rzecz zwiększenia liczby 

wykonywanych badań bilansowych, należy przypomnieć, że w styczniu 2021 r. Minister 

Zdrowia skierował pismo do wszystkich podmiotów udzielających świadczeń z zakresu 

podstawowej opieki zdrowotnej (zwanej dalej „POZ”), zwracając uwagę na znaczenie 

regularnego dokonywania oceny stanu zdrowia dzieci i młodzieży w formie badań 

bilansowych i prosząc o przypominanie rodzicom i opiekunom dzieci będących pod 

opieką lekarzy POZ o systematycznym wykonywaniu tych badań, np. w formie informacji 

na tablicy ogłoszeń czy stronie internetowej placówki albo w rejestracji czy gabinecie 

lekarskim podczas innych wizyt. 
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Ponadto we wrześniu 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece 

zdrowotnej nad uczniami1, zgodnie z którą współpraca pielęgniarki środowiska 

nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej z rodzicami albo pełnoletnimi uczniami 

polega m.in. na: przekazywaniu informacji o: terminach i zakresie udzielania świadczeń 

profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, możliwościach i sposobie kontaktowania 

się z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, 

informowaniu i wspieraniu rodziców lub pełnoletnich uczniów w organizacji korzystania 

ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej, w tym profilaktycznych badań lekarskich, 

badań przesiewowych oraz szczepień ochronnych.

2) Część III. Synteza, str. 17 – Nierzetelna realizacja i dokumentowanie bilansów 
zdrowia.

W odniesieniu do braku dokumentowania bilansu w książeczce zdrowia dziecka, należy 

zauważyć, że dopiero wobec dzieci urodzonych po wejściu w życie rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów 

dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, wydawanie książeczki zdrowia 

dziecka jest obowiązkowe. Wcześniej wydawane książeczki zdrowia dziecka zostały 

uznane za równoważne, ale nie można tego utożsamiać z obowiązkiem ich posiadania. 

Okoliczność ta może mieć wpływ, przynajmniej w części przypadków, na brak 

odnotowywania wyników badań bilansowych w książeczce zdrowia dziecka.

Ponadto:

 na str. 8, 11, 25 i 44 – obok higienistki szkolnej należałoby uwzględnić pielęgniarkę 

środowiska nauczania i wychowania, która w większości przypadków sprawuje 

profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami, zgodnie z ustawą o opiece zdrowotnej 

nad uczniami,

 na str. 5 – definicja świadczeniodawcy POZ wydaje się mało precyzyjna w świetle 

ustawy o podstawowej opiece zdrowotnej, a ponadto pojęcie ZOZ (publiczny, 

niepubliczny) nie funkcjonuje już w obrocie prawnym; ustawa z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o działalności leczniczej2 posługuje się w tym zakresie pojęciem podmiotu 

leczniczego.

Jednocześnie uprzejmie informuję, że obecnie są podejmowane działania 

przygotowujące do cyfryzacji w zakresie opieki profilaktycznej nad uczniami, co pozwoli 

na wykorzystanie narzędzi informatycznych m.in. do zbierania wyników badań 

1 Dz. U. poz. 1078.
2 Dz. U. z 2021 r. poz. 711 i 1773.
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bilansowych, ich analizowania, porównywania oraz formułowania wniosków i zaleceń 

dotyczących sprawowania dalszej opieki zdrowotnej. Wymiana informacji między 

pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/higienistką szkolną a lekarzem POZ 

i rodzicami przyczyni się do skoordynowania ich działań w zakresie opieki nad dziećmi 

i młodzieżą w wieku szkolnym. Zapewni także rodzicom dostęp do informacji o terminach 

badań bilansowych. Docelowo cyfryzacja profilaktycznej opieki nad uczniami pozwoli 

również na gromadzenie wystandaryzowanych informacji o stanie zdrowia uczniów 

i wykorzystywanie ich do planowania działań w obszarze zdrowia publicznego. Proces 

ten wymaga przeprowadzenia działań przygotowujących i pilotażowych, których ocena 

pozwoli na wprowadzenie ostatecznych rozwiązań systemowych. 

3) Część IV. Wnioski, wnioski nr 1 i 4, str. 20.

Wniosek nr 1 Przygotowanie i wdrożenie ogólnopolskiego, kompleksowego planu 

działań mających na celu profilaktykę i leczenie nadwagi i otyłości, poprzedzonego 

analizą funkcjonowania systemu opieki nad dziećmi i młodzieżą z zaburzeniami 

metabolicznymi wynikającymi z otyłości i chorób cywilizacyjnych. 

Wniosek nr 4 Podjęcie działań związanych z oszacowaniem populacji dzieci i młodzieży 

z nadwagą i chorych niezdiagnozowanych na otyłość, a także będących w tej grupie 

ryzyka, w celu doboru skali i rozmiaru prowadzonych działań profilaktycznych 

i leczniczych.

Przy obecnie obserwowanej sytuacji zdrowotnej ludności Polski i jej uwarunkowaniach, 

staje się konieczne radykalne przeformułowanie sposobów realizacji polityki zdrowotnej 

państwa. Niezbędna jest zmiana sposobu myślenia o zdrowiu poprzez odejście 

od utożsamiania zdrowia wyłącznie z działaniami medycyny naprawczej. Konieczne jest 

natomiast budowanie skutecznego systemu zdrowia publicznego koncentrującego się 

na realizacji długofalowych i opartych na dowodach naukowych działaniach 

profilaktycznych, których podstawowym celem jest zapobieganie wystąpieniu chorób 

cywilizacyjnych w trakcie całego życia człowieka oraz opóźnienie wieku pojawienia się 

problemów zdrowotnych typowych dla okresu starości. Odpowiedzią na liczne i poważne 

wyzwania zdrowia publicznego musi być stabilny system ukierunkowany na analizę 

rozpowszechnienia problemów i ich uwarunkowań, poszukiwanie związków 

przyczynowo-skutkowych, testowanie i wdrażanie rozwiązań mających na celu 

zapobieganie chorobom i promowanie zdrowia.
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Powszechne występowanie otyłości w społeczeństwie, z towarzyszącym jej 

zagrożeniem dla zdrowia, stało się ważnym problemem zdrowia publicznego i stanowi 

priorytet działań Ministra Zdrowia, co jest podkreślane każdorazowo w realizowanych 

strategiach.

Co istotne, w dniu 30 marca 2021 r. Rada Ministrów przyjęła Narodowy Program Zdrowia 

na lata 2021-20253. W dokumencie opisano główne kierunki polityki zdrowotnej państwa 

wskazując na rosnące zagrożenie przewlekłymi chorobami niezakaźnymi. Prewencję 

w tym obszarze uznano za wyzwanie dla zdrowia publicznego, wymagające 

zaangażowania zarówno organów administracji publicznej, jak i sektora pozarządowego.

Celem strategicznym Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021–2025 (zwanego 

dalej także „NPZ”) jest zwiększenie liczby lat przeżytych w zdrowiu oraz zmniejszenie 

społecznych nierówności w zdrowiu. Odpowiedzią na czynniki ryzyka chorób 

cywilizacyjnych jest natomiast realizacja działań opisanych w poszczególnych celach 

operacyjnych NPZ.

W NPZ priorytetowo potraktowano walkę z nadwagą i otyłością, co zostało podkreślone 

w 1 celu operacyjnym Programu pn. Profilaktyka nadwagi i otyłości. Mając na uwadze 

fakt, że zmiana błędnych nawyków żywieniowych wymaga podjęcia kompleksowych 

interwencji i musi być stymulowana nie tylko ograniczeniami, ale również 

współtowarzyszącą świadomością żywieniową, w NPZ obok potrzeby kształtowania 

postaw prozdrowotnych zaplanowano także rozwój polityki prozdrowotnej, prowadzenie 

badań epidemiologicznych, a także licznych działań edukacyjnych i szkoleniowych, 

dzięki którym odsetek świadomych i zdrowych konsumentów w społeczeństwie będzie 

sukcesywnie wzrastał. 

Warto zauważyć, że jednym z zaplanowanych zadań do realizacji w ramach celu 

operacyjnego 1 jest Monitorowanie, wczesna diagnoza i interwencja w zakresie 

występowania nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi 

w populacji dzieci. Realizatorem zadania jest Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. 

Zadanie będzie realizowane przez cały okres obowiązywania NPZ. W ramach zadania 

jest planowane:

1) przeprowadzenie oceny wpływu pandemii COVID-19 na zmianę wybranych 

czynników ryzyka oraz wskaźników zachowań zdrowotnych dzieci w wieku 8 lat oraz 

ich rodziców;

3 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 
(Dz. U. poz. 642).
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2) sformułowanie rekomendacji i określenie potrzeb w zakresie działań profilaktycznych 

dla rodziców i ich dzieci oraz kadry pedagogicznej i pielęgniarek szkolnych 

realizujących zadania z zakresu opieki zdrowotnej nad uczniami;

3) przeprowadzenie oceny częstości występowania nadwagi i otyłości oraz 

podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi na postawie międzynarodowych badań 

COSI4 w Polsce (trzecia i czwarta runda międzynarodowych badań);

4) opracowanie założeń merytorycznych i organizacyjnych oraz metodologii programu 

profilaktyki nadwagi i otyłości oraz podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi dla dzieci 

w pierwszych latach nauki szkolnej i ich rodzin z udziałem kadry pedagogicznej oraz 

pielęgniarek szkolnych wraz z jego ewaluacją, pilotażowym wdrożeniem i oceną 

skuteczności;

5) przeprowadzenie kampanii edukacyjnej dotyczącej zdrowego stylu życia po pandemii 

COVID-19, wspartej kampanią promocyjną w mediach społecznościowych, 

uzupełnienie rekomendacji dla działań profilaktycznych w zakresie nadwagi, otyłości 

i podwyższonego ciśnienia tętniczego krwi.

Ponadto, w ramach realizacji NPZ na lata 2021-2025 zaplanowano także 

przeprowadzenie badań dotyczących sposobu żywienia i stanu odżywienia polskiego 

społeczeństwa. W tym miejscu należy wyjaśnić, że kompleksowe badania 

epidemiologiczne dotyczące sposobu żywienia i stanu odżywienia społeczeństwa 

polskiego, w tym m.in. w grupie małych dzieci oraz dzieci i młodzieży w wieku szkolnym, 

wraz z identyfikacją czynników ryzyka zaburzeń odżywiania, oceną poziomu aktywności 

fizycznej, poziomu wiedzy żywieniowej oraz występowania nierówności w zdrowiu, 

zostały zrealizowane w latach 2017-2020 przez Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia 

Dziecka” w Warszawie w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-20205. 

Ponadto, w latach 2016-2017 w ramach NPZ na lata 2016-2020 realizowano badanie 

COSI. Dzięki NPZ Polska po raz pierwszy przystąpiła do realizacji tego projektu. 

Realizatorem zadania był Instytut Matki i Dziecka w Warszawie. Celem niniejszego 

projektu była ocena rozkładu wskaźnika masy ciała BMI i ciśnienia tętniczego w populacji 

polskich dzieci w wieku 8 lat, a także zebranie informacji o stylu życia dzieci oraz 

rodzinnych uwarunkowaniach nadwagi i otyłości. Kolejna edycja badań będzie 

realizowana w ramach NPZ na lata 2021-2025.

4 Childhood Obesity Surveillance Initiative – Europejski Projekt Monitorowania Otyłości Dzieci.
5 rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 
(Dz. U. poz. 1492).
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Działania na rzecz przeciwdziałania otyłości u dzieci i młodzieży są realizowane także 

w zakresie projektu predefiniowanego w ramach Programu Zdrowie 

współfinansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2021 

pn. Zdrowy styl życia dzieci i młodzieży. Tematyce zdrowego odżywiania i zdrowego 

trybu życia dzieci poświęcony jest Moduł nr 1 ww. projektu – Odżywianie i sport. 

W okresie realizacji projektu, tj. w latach 2020-2024 na działania związane ze zdrowym 

odżywianiem i zdrowym trybem życia dzieci i młodzieży (tj. w ramach Modułu 1 – 

Odżywianie i sport) zostanie łącznie przeznaczonych ponad 10 mln zł. 

Działania w ramach tego komponentu polegają na opracowaniu i realizacji programu 

szkoleniowego w zakresie kształtowania nawyków prozdrowotnych w przedszkolach 

i żłobkach (warsztaty kulinarne, zajęcia sportowe, pikniki rodzinne, itp.). Zostaną 

opracowane także materiały promocyjne i edukacyjne dotyczące zdrowego stylu życia. 

Będą realizowane również treningi i szkolenia dla opiekunów (rodziców, opiekunów 

w żłobkach i przedszkolach, trenerów sportowych).

Dotychczasowe wysiłki na rzecz rozwoju prozdrowotnej polityki publicznej zostały 

wzmocnione w ostatnim czasie wprowadzeniem ustawy z dnia 14 lutego 2020 r. 

o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów 

konsumentów6.

W 2021 r. została wprowadzona opłata od napojów z dodatkiem substancji 

o właściwościach słodzących oraz kofeiny lub tauryny, by promować prozdrowotne 

wybory konsumentów.

Celem ww. ustawy jest wykorzystanie polityki fiskalnej jako narzędzia służącego 

promocji prozdrowotnych wyborów konsumentów. Wprowadzenie dodatkowej opłaty 

na napoje bezalkoholowe, w których składzie znajduje się co najmniej jedna substancja 

o właściwościach słodzących lub aktywnych, ma na celu poprawę jakości diety przez 

ograniczenie spożycia produktów, których ilość w diecie powinna być ściśle limitowana.

4) Część IV. Wnioski, wniosek nr 3, str. 20.

W odniesieniu do wniosku NIK o „podjęcie skutecznych działań w celu zapewnienia 

odpowiedniej liczby lekarzy specjalistów w dziecięcych dziedzinach medycyny 

na podstawie opracowanych wskaźników, poprzez zwiększenie liczby miejsc 

rezydenckich oraz stworzenie lekarzom odpowiednich zachęt do specjalizowania się 

6 Dz. U. poz. 1492.
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w tym zakresie”, informuję, że ww. wniosek nie jest zasadnie sformułowany, bowiem 

zwiększanie w nieskończoność rezydentur w dziedzinie medycyny rodzinnej, pediatrii, 

czy endokrynologii i diabetologii dziecięcej, mając na uwadze brak możliwości wpływania 

na wolny wybór przez lekarzy swojej ścieżki zawodowej, nie przyczyni się efektywnie 

do zwiększenia liczby specjalistów tych dziedzin, bowiem to rezydentury zapełniają 

obecnie wolne miejsca specjalizacyjne. 

Minister Zdrowia tylko w dwóch ostatnich latach: 2019, 2020 i sesji wiosennej 

2021 przyznał po rozpatrzeniu zapotrzebowania zgłoszonego przez wojewodów 

o 102 więcej miejsc specjalizacyjnych rezydenckich w dziedzinie medycyny rodzinnej 

i o 51 miejsc w pediatrii, w stosunku do pierwotnej liczby ogłoszonych rezydentur, 

co spowodowało, że wszyscy chętni zostali przyjęci w tych dziedzinach na szkolenie. 

Liczba 4938 miejsc specjalizacyjnych w dziedzinie medycyny rodzinnej rozmieszczona 

została w 910 podmiotach akredytowanych w całym kraju, natomiast łączna liczba 

specjalizujących się obecnie lekarzy w medycynie rodzinnej wynosi 2312 (w trybie 

rezydenckim 1825, w trybie pozarezydenckim 487). Podobnie, liczba 2707 miejsc 

specjalizacyjnych w dziedzinie pediatrii rozmieszczona jest w 379 podmiotach 

akredytowanych w całym kraju, natomiast łączna liczba specjalizujących się obecnie 

lekarzy w dziedzinie pediatrii wynosi 2202 (w trybie rezydenckim 2125, w trybie 

pozarezydenckim 77). Pomimo przyznawania rezydentur, zgodnie z liczbą wniosków 

zgłoszonych przez lekarzy na te dwie dziedziny medycyny, nadal pozostaje wolna baza 

miejsc specjalizacyjnych.

Inna sytuacja występuje natomiast w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej. 

Liczba w całym kraju 118 miejsc specjalizacyjnych w dziedzinie endokrynologii 

i diabetologii dziecięcej rozmieszczona została w 21 podmiotach akredytowanych, 

natomiast łączna liczba obecnie specjalizujących się lekarzy w dziedzinie endokrynologii 

i diabetologii dziecięcej wynosi 82 (w trybie rezydenckim 41, w trybie pozarezydenckim  

41). W latach 2019, 2020 i sesji wiosennej 2021 Minister Zdrowia przyznał łącznie 

30 rezydentur, z czego wykorzystanych zostało 17.

Należy podkreślić, że mniejsze zainteresowanie podejmowaniem szkolenia 

w odniesieniu do tych trzech dziedzin związane jest z wolnym wyborem przez lekarzy  

innej, równie ważnej dla systemu opieki zdrowotnej specjalizacyjnej ścieżki zawodowej, 

a podnoszenie liczby przyznawanych rezydentur w tych dziedzinach nie zmieni tego 

wyboru. Ponadto, rezydentury nie stanowią jedynej formy specjalizowania się lekarzy, 

ponieważ równie dobrze mogą oni odbywać szkolenie specjalizacyjne w trybie 
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pozarezydenckim finansowanym przez kierowników podmiotów leczniczych. Kierownicy 

podmiotów leczniczych będąc stroną umowy o pracę z młodymi lekarzami mają 

bezpośredni wpływ na kształtowanie liczebności wyspecjalizowanej kadry medycznej 

pod warunkiem podpisywania z nimi umowy na szkolenie również w trybie 

pozarezydenckim. Zatem po stronie podmiotów leczniczych leży rówież możliwość 

lepszego niż po stronie Ministra Zdrowia pozyskania dla własnych celów niezbędnych 

lekarzy specjalistów, tym bardziej, że kierownicy tych podmiotów mogą 

(w przeciwieństwie do ustawowo finansowanych z budżetu państwa rezydentur) 

dowolnie kształtować zachęty finansowe zarówno w trakcie szkolenia specjalizacyjnego, 

jak i po nim. 

5) Część IV. Wnioski, wniosek nr 1, str. 20-21.

Uprzejmie informuję, że w odniesieniu do wniosku NIK o wprowadzenie do koszyka 

świadczeń gwarantowanych świadczeń z zakresu poradnictwa żywieniowego i leczenia 

dietetycznego podtrzymuję stanowisko przekazane w zastrzeżeniach do wystąpienia 

pokontrolnego oraz informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków 

pokontrolnych.

Wskazania wymaga, że w ramach realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020

w 2017 r. zostało powołane Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej (zwane dalej 

„NCEŻ”, www.ncez.pl).7 Powstanie ogólnopolskiego centrum edukacji żywieniowej 

i zdrowego stylu życia zrodziło się z potrzeby szerzenia rzetelnej wiedzy w zakresie 

żywienia i zdrowego stylu życia, pozytywnej zmiany postaw i nawyków żywieniowych, 

a w konsekwencji poprawy stanu zdrowia Polaków. NCEŻ ma za zadanie edukować 

różne grupy populacji zgodnie z podejściem „evidence-based”, czyli w oparciu 

o wiarygodne dowody naukowe. Portal jest rzetelnym i łatwo dostępnym źródłem wiedzy. 

Każdy jego użytkownik zainteresowany poprawą stanu swojego zdrowia i jakości życia, 

ma dostęp do wyników najnowszych badań, szeregu artykułów edukacyjnych, 

materiałów video i wielu innych praktycznych narzędzi pomagających w zmianie 

nawyków na prozdrowotne.

Co istotne, w ramach NCEŻ funkcjonuje także Centrum Dietetyczne Online (zwane dalej 

także „CDO”, www.poradnia.ncez.pl). CDO to internetowa poradnia oferująca bezpłatne 

konsultacje dietetyczne online. Centrum Dietetyczne Online zostało utworzone 

7 Zadanie jest kontynuowane w ramach NPZ na lata 2021-2025.
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w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa dotyczące dostępu do bezpłatnego 

poradnictwa dietetycznego. Celem konsultacji dietetycznych jest aktywna edukacja 

pacjentów indywidualnych oraz rodzin w celu wprowadzania zdrowych nawyków 

żywieniowych. Z konsultacji dietetycznych mogą skorzystać zarówno osoby zdrowe, 

które chcą sprawdzić, czy ich sposób żywienia jest właściwy, jak i chore, dla których 

dieta stanowi element skutecznego leczenia chorób dietozależnych. Dietetyk podczas 

konsultacji przekazuje pacjentowi odpowiednie zalecenia i narzędzia, które pomagają 

w zmianie nawyków żywieniowych na zdrowsze. 

Wraz z rozwojem Centrum Dietetycznego Online oraz rosnącym zapotrzebowaniem 

na usługi związane z poprawą zdrowia i jakości życia, zespół specjalistów poradni 

internetowej w ostatnim czasie rozszerzył swoją działalność. Oprócz porad 

dietetycznych oraz psychologicznych/psychodietetycznych, od 2020 r. CDO oferuje 

także porady fizjoterapeutyczne z zakresu aktywności fizycznej.

Wykorzystywanie nowoczesnych technologii teleinformatycznych we współczesnej 

medycynie, w obliczu powszechnego dostępu do Internetu i urządzeń mobilnych, 

stwarza niespotykane do tej pory możliwości świadczenia usług medycznych. Tworzenie 

nowoczesnych narzędzi umożliwiających stały i przede wszystkim darmowy dostęp 

online do specjalistów z różnych dziedzin za pośrednictwem jednej platformy 

internetowej, jaką jest CDO, znacząco ułatwia pacjentom przestrzeganie zaleceń 

związanych ze zdrowym stylem życia. 

Jednocześnie, odnosząc się bezpośrednio do wniosku pokontrolnego NIK 

o wprowadzenie do koszyka świadczeń gwarantowanych świadczeń z zakresu 

poradnictwa żywieniowego i leczenia dietetycznego, ponownie uprzejmie wyjaśniam, 

iż w rekomendacji nr 53/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r. Prezes Agencji Oceny 

Technologii Medycznych i Taryfikacji (zwanej dalej „Agencją”) w sprawie zasadności 

kwalifikacji świadczenia opieki zdrowotnej „Porada dietetyczna dla kobiet w ciąży oraz 

rodziców, opiekunów faktycznych lub przedstawicieli ustawowych dzieci od 6 miesiąca 

życia do ukończenia 5 roku życia” jako świadczenia gwarantowanego z zakresu POZ 

i ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (zwanej dalej „AOS”) nie rekomendował 

kwalifikowania przedmiotowego świadczenia, jako świadczenia gwarantowanego 

z zakresu POZ i AOS, ponieważ:

1) wnioskowane świadczenie jest trudne do umiejscowienia w systemie, jak 

i do oszacowania jego wpływu na budżet płatnika;
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2) świadczenie jest dostępne w ramach świadczeń udzielanych przez lekarza, 

pielęgniarkę i położną POZ;

3) podkreślano, że większość odnalezionych przeglądów włączała badania, w których 

interwencja obejmowała oprócz poradnictwa/edukacji żywieniowej także edukację 

dotyczącą aktywności fizycznej i konsekwencji siedzącego trybu życia oraz elementy 

terapii behawioralnej.

Mając na uwadze powyższe Prezes Agencji wyraził opinię, że profilaktyka pierwotna 

i wtórna otyłości powinna być realizowana w ramach dotychczasowych zadań POZ. 

Osoby z nieprawidłową masą ciała mogą być następnie kierowane przez lekarza POZ 

do poradni dietetycznych działających ramach AOS.

Należy dodać, że świadczeniobiorcy korzystający ze specjalistycznych świadczeń opieki 

zdrowotnej w poradni kardiologicznej oraz diabetologicznej mają dostęp do porady 

udzielnej przez pielęgniarkę. Zakres porady dotyczy m.in. zaleceń dietetycznych oraz 

zdrowego trybu życia.

6) Część IV. Wnioski, wniosek nr 2, str. 21.

Należy zauważyć, że od grudnia 2021 r. rozpocznie się realizacja programu 

pilotażowego w zakresie kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami 

leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR, obejmującego świadczeniobiorców 

w wieku od 18 roku życia, zgodnie z kryteriami kwalifikacji na podstawie rozporządzenia 

Ministra Zdrowia z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie programu pilotażowego w zakresie 

kompleksowej opieki specjalistycznej nad świadczeniobiorcami leczonymi z powodu 

otyłości olbrzymiej KOS-BAR8. Ponadto jest planowany także program pilotażowy dla 

dzieci i młodzieży w obszarze leczenia otyłości.

7) Część IV. Wnioski, wniosek nr 3, str. 21.

Należy zauważyć, że w procedowanym na etapie konsultacji wewnętrznych projekcie 

rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń 

gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej, z uwagi na to, że ustawa 

z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe9 wprowadziła reformę systemu edukacji 

(polegającą m.in. na likwidacji gimnazjum i wprowadzeniu 8-letniej szkoły podstawowej, 

4-letniego liceum oraz 5-letniego technikum), w celu uniknięcia niejasności 

co do terminów udzielania świadczeń przez lekarza i pielęgniarkę POZ w zakresie wizyt 

8 Dz. U. z 2021 r. poz. 1662.
9 Dz. U. 2021 r. poz. 1082.
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patronażowych, badań bilansowych, w tym przesiewowych i prawidłowego ich 

rozliczania przez świadczeniodawców, wprowadza się określenie terminów udzielania 

przedmiotowych świadczeń przez lekarza i pielęgniarkę POZ oraz pielęgniarkę 

i higienistkę szkolną w oparciu o zreformowany system edukacji, zastępując określenie 

„Klasa I gimnazjum” słowami „VII Klasa szkoły podstawowej”, a wyrazy „Klasa I szkoły 

ponadgimnazjalnej” zastępuje się wyrazami „Klasa I szkoły ponadpodstawowej”. 

W określeniu „Roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne” wprowadzono 

doprecyzowanie zapisem „przed podjęciem przez dziecko nauki w szkole”. Zapis 

„Ostatnia klasa szkoły ponadgimnazjalnej do ukończenia 19 roku życia” zastępuje się 

wyrazami „Uczniowie kończący szkołę ponadpodstawową”. Dzięki takiemu określeniu 

terminu badań profilaktycznych ze świadczeń opieki zdrowotnej będą mogli korzystać 

uczniowie ostatnich klas liceum, pięcioletnich techników oraz szkół branżowych 

II stopnia, którzy ukończyli 19 rok życia. W szkołach ponadpodstawowych, w tym 

w liceach i szkołach branżowych uczniowie powyżej 19 roku życia stanowią nawet 

do 20% wszystkich uczniów (wg danych Głównego Urzędu Statystycznego w roku 

szkolnym 2019/20 było 256 020 uczniów w wieku 19-21 lat). Należą do nich uczniowie, 

którzy z powodu problemów zdrowotnych lub z powodu trudności w nauce powtarzali 

klasę lub rozpoczęli naukę z opóźnieniem. Trudności w nauce często wiążą się 

z gorszym stanem zdrowia i różnymi problemami zdrowotnymi. Uczniowie ci w większym 

stopniu niż pozostali potrzebują wsparcia, również pielęgniarki szkolnej.  

W ramach świadczeń profilaktycznych udzielanych przez lekarza i pielęgniarkę POZ 

dzieciom, poczynając od 4 roku życia wprowadzono pomiar i interpretację wyników 

badania ciśnienia tętniczego krwi na siatkach centylowych, poradnictwo w zakresie 

prozdrowotnego tylu życia oraz przekazywanie zaleceń dietetycznych zgodnie 

z rekomendacjami.

8) Część V. Ważniejsze wyniki kontroli, str. 31.

W okresie objętym kontrolą Minister podejmował działania w zakresie profilaktyki, 

jednakże brak ich monitorowania uniemożliwia ocenę jak skala i rozmiar prowadzonych 

działań wpłynęły na ograniczenie problemu nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży. 

Z przeprowadzonej analizy danych statystycznych wynika, że nie osiągnięto celu jakim 

było założenie, że Cel 1. NPZ, przyczyni się do utrzymania prawidłowej masy ciała. 

Według badań CBOS, przeprowadzonych w 2019 r., odsetek Polaków mających 

problem z nadwagą i otyłością wzrósł o osiem punktów procentowych, w porównaniu 

do roku 201462. W ocenie NIK działania Ministra podjęte w NPZ, mające na celu 
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zatrzymanie wzrostu liczby osób z otyłością w perspektywie do 2019 r. były 

nieskuteczne.

W odniesieniu do powyższych stwierdzeń NIK należy zauważyć, iż zmiany postaw 

i zachowań oraz ich konsekwencje dla zdrowia w wymiarze tak jednostki, jak i populacji 

nie są możliwe do zaobserwowania w perspektywie kilku czy kilkudziesięciu miesięcy. 

Obserwacja trendów w odniesieniu do zjawisk epidemiologicznych wymaga wieloletnich 

obserwacji i zmian, co nie zwalnia jednocześnie z dalszego czynienia wysiłków na rzecz 

zmian prozdrowotnych.

W celu zmniejszenia negatywnego wpływu czynników zewnętrznych na stan zdrowia 

społeczeństwa oraz kształtowania właściwych postaw zdrowotnych są konieczne 

systematyczne działania prowadzone zarówno na szczeblu centralnym, jak i lokalnym.

Istotą interwencji w obszarze zdrowia publicznego jest ich systematyczność, stałość 

i powtarzalność – jedynie konsekwencja działań w perspektywie wieloletniej, jest 

gwarantem osiągnięcia zakładanych zmian zdrowotnych. W związku z powyższym 

zadania realizowane w ramach NPZ na lata 2016-2020 będą kontynuowane w ramach 

NPZ na lata 2021-2025.

Polska jest krajem, w którym następuje dynamiczny rozwój społeczny i gospodarczy. 

Efektem tego są poprawiające się warunki życia, wzrastająca wiedza i świadomość 

w wymiarze dbania o własne zdrowie, a także reforma systemu opieki zdrowotnej. 

Nieustającym wyzwaniem pozostaje dalsze usprawnianie i koordynacja licznych działań 

instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz sektora prywatnego 

podejmowanych na rzecz zdrowia oraz kształtowania środowisk sprzyjających zdrowiu.

W latach 2016-2019 w Polsce sprawozdano do Ministra Zdrowia ponad 140 tys. 

programów/działań na rzecz poprawy zdrowia populacji. Realizowane było – warto 

to podkreślić – każde z 10 zadań określonych w art. 2 ustawy z dnia 11 września 

2015 r. o zdrowiu publicznym10.

Działania jednostek samorządu terytorialnego (JST) stanowiły 60% wszystkich 

sprawozdanych interwencji – zostały one ocenione przez wojewodów jako zgodne 

regionalnymi priorytetami polityki zdrowotnej, o których mowa w art. 95c ustawy z dnia 

10 Dz. U. z 2021 r. poz. 1956.
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27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych11. Pozostała część zadań była realizowana przez administrację rządową.

W latach 2016-2019 na realizację działań, w ramach ustawy z dnia 11 września 2015 r. 

o zdrowiu publicznym, w Polsce przeznaczono około 20,1 mld zł. Natomiast w ramach 

NPZ zrealizowano lub podjęto ponad 96% z 388 zadań określonych w tym programie. 

9) Część V. Ważniejsze wyniki kontroli, Nieskuteczność działań Ministra Zdrowia 
na rzecz profilaktyki nadmiernej masy ciała, str. 45.

W odniesieniu do stwierdzenia NIK, że Ministerstwo Zdrowia „promowało zdrowy tryb 

życia wśród dzieci i młodzieży za pomocą programów edukacyjnych, takich jak: „Bieg 

po zdrowie”, „ARS, czyli jak dbać o miłość” oraz „Ogólnopolski Program Edukacyjny 

„Trzymaj Formę””, należy zwrócić uwagę, że szczególnie ostatni z wymienionych 

programów objął swoim działaniem wielu uczniów oraz najpełniej odnosi się 

do zagadnień badanych w trakcie kontroli. Jego celem głównym jest bowiem edukacja 

w zakresie trwałego kształtowania prozdrowotnych nawyków wśród młodzieży szkolnej 

i ich rodzin poprzez promocję zasad aktywnego stylu życia i zbilansowanej diety, 

w oparciu o odpowiedzialność indywidualną i wolny wybór jednostki. Program ten jest 

realizowany od 2006 r., we współpracy Polskiej Federacji Producentów Żywności 

Związek Pracodawców i Głównego Inspektoratu Sanitarnego. Celami szczegółowymi 

programu są:

1) pogłębienie wiedzy o znaczeniu prawidłowo zbilansowanej diety i aktywności 

fizycznej dla organizmu człowieka;

2) kształtowanie postaw związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością 

zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną;

3) dostarczenie wiedzy o informacjach zamieszczonych na opakowaniach produktów 

spożywczych i umiejętności korzystania z nich.

Realizacja programu jest oparta o metodę zarządzania projektowego, dzięki której 

uczniowie wspólnie z nauczycielami, rodzicami i środowiskiem lokalnym, opracowują 

najlepsze i najciekawsze metody propagowania zasad zdrowego stylu życia zarówno 

w szkole, jak i w rodzinie. Potwierdzeniem wysokiej jakości programu i jego walorów 

edukacyjnych jest wyróżnienie w konkursie i uhonorowanie znakiem „Teraz Polska”.

Podczas realizacji wszystkich dotychczasowych edycji działaniami programowymi objęto 

10 476 724 uczniów. W 15 edycji programu (2020-2021) wzięło udział 3155 szkół oraz 

11 Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, z późn. zm.
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334 981 uczniów, pomimo że była ona realizowana w okresie wprowadzonego stanu 

epidemii i okresowego kształcenia w formie zdalnej. Kształtując prawidłowe nawyki 

żywieniowe społeczności szkolnej w trakcie realizacji programu szkoły:

1) układały jadłospisy zgodnie z zasadami zbilansowanej diety;

2) praktykowały spożywanie wspólnie drugiego śniadania przez uczniów i nauczyciela;

3) konsultowały z rodzicami istotę problemu właściwego żywienia;

4) organizowały zajęcia, pokazy i warsztaty kulinarne;

5) organizowały zajęcia praktyczne i warsztaty z edukacji konsumenckiej;

6) organizowały spotkania z ekspertami, specjalistami z zakresu żywienia.

Mając na uwadze złożoność celu programu, szkoły podejmowały także działania 

sprzyjające zwiększeniu aktywności fizycznej społeczności szkolnej. Aktywność fizyczna 

jest istotnym elementem utrzymania zdrowia, a w przypadku dzieci i młodzieży ten 

aspekt jest szczególnie ważny, gdyż styl życia z czasu dzieciństwa i dorastania jest 

często powielany w okresie dorosłości. Aby zwiększyć poziom aktywności fizycznej 

szkoły:

1) organizowały dodatkowe zajęcia ruchowe/sportowe;

2) organizowały zawody i inne imprezy sportowe;

3) zachęcały uczniów do udziału w turniejach i zawodach międzyszkolnych;

4) zachęcały uczniów do udział w tworzeniu propozycji planów obowiązkowych lekcji 

wychowania fizycznego (zwanego dalej „WF”);

5) konsultowały z rodzicami propozycje zwiększenia aktywności fizycznej;

6) tworzyły oferty zajęć do wyboru dla uczniów w ramach obowiązkowych zajęć WF;

7) tworzyły zajęcia dodatkowe dla uczniów zwolnionych z lekcji WF.

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!” od piętnastu lat cieszy się stałym 

zainteresowaniem i zaangażowaniem w szkołach oraz środowiskach lokalnych. 

Interesujące założenia programu oraz jego realizacja daje możliwość dzieciom 

i młodzieży zdobycia wiedzy i umiejętności dotyczących zasad prawidłowo 

zbilansowanej diety i znaczenia aktywności fizycznej dla zdrowia człowieka. W związku 

z pojawiającymi się nowymi wyzwaniami, program będzie ulegał dalszemu 

doskonaleniu, w tym w zakresie wykorzystania nowoczesnych technologii 

informacyjnych.

Pozostałe wymienione przez NIK programy mają w swoich głównych celach wpisaną 

przede wszystkim profilaktykę uzależnień.
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„Bieg po zdrowie” jest programem antytytoniowej edukacji zdrowotnej, opracowanym 

w Głównym Inspektoracie Sanitarnym we współpracy z ekspertami – psychologami. 

Program jest realizowany od 2016 r. i adresowany do uczniów IV klas szkół 

podstawowych, ich rodziców oraz opiekunów. Główny cel programu to zwiększanie 

wiedzy i umiejętności uczniów na temat zdrowia w kontekście szkodliwości palenia 

papierosów i e-papierosów, jak również pokazanie atrakcyjności życia w środowisku 

wolnym od dymu tytoniowego. Zajęcia podejmowane w ramach programu 

są ukierunkowane na wykorzystywanie zróżnicowanych metod aktywizujących 

w procesie nauczania, dostosowanych odpowiednio do wieku. W roku szkolnym 

2020/2021 zrealizowano V edycję programu, do której przystąpiło 20% szkół 

podstawowych. Odsetek klas IV biorących udział wyniósł 18%. V edycja objęła swoim 

zasięgiem 51 769 uczniów klas IV. Należy przy tym zaznaczyć, iż realizacja programu 

w roku szkolnym 2020/2021 była utrudniona ze względu na sytuację epidemiczną 

w Polsce.

Zasadniczym celem realizowanego od 2013 r. programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?” 

jest ograniczenie niekorzystnych następstw zdrowotnych, prokreacyjnych i społecznych 

związanych z używaniem i nadużywaniem substancji psychoaktywnych przez młodzież 

wchodzącą w dorosłe życie. Program nie skupia się na typowym przekazie dotyczącym 

negatywnych skutków korzystania z używek, a pokazuje problem w kontekście 

przyszłości i planowania rodziny. Jego zamierzeniem jest wskazanie, jak nadużywanie 

substancji psychoaktywnych może negatywnie wpływać na wartości uznawane przez 

młodych ludzi za ważne w życiu, jakimi są miłość i bezpieczeństwo. Dodatkowo problem 

jest ujęty także w odniesieniu do macierzyństwa oraz ojcostwa, gdyż w okresie tym 

zachowania ryzykowne, związane z przyjmowaniem substancji psychoaktywnych, mogą 

być bardzo szkodliwe. W roku szkolnym 2020/2021 zrealizowano VIII edycję programu 

„ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Z informacji zawartych w ankietach sprawozdawczych, 

nadesłanych przez wojewódzkie stacje sanitarno-epidemiologiczne wynika, iż ofertę 

programową przedstawiono 3 965 szkołom ponadpodstawowym. Ponadto pracownicy 

powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych przeprowadzili 26 szkoleń dla nowych 

szkolnych koordynatorów. Do realizacji programu przystąpiło łącznie 1239 szkół 

ponadpodstawowych. 998 placówek uczestniczyło w programie już po raz siódmy, 

biorąc udział w każdej z dotychczas zrealizowanych edycji programu.

10) Część 6.1.1. Wykaz ocen kontrolowanych jednostek, Lp. 1, str. 68.
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Nieokreślenie w NPZ wartości bazowej i docelowej wskaźnika monitorowania celu 

operacyjnego 1: masa ciała w populacji, w tym dotyczącej dzieci i młodzieży.

Należy wyjaśnić, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu 

publicznym podmiotem odpowiedzialnym za monitorowanie i ewaluację NPZ jest 

minister właściwy do spraw zdrowia. Ewaluacja NPZ była prowadzona w oparciu 

o zestaw wskaźników określonych w rozdziale XII rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

4 sierpnia 2016 r. w sprawie Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020. Zestaw 

ten powstał w oparciu o 88 wskaźników European Community Health Indicators oraz 

wskaźniki sugerowane do monitorowania na potrzeby wdrażania strategii Światowej 

Organizacji Zdrowia dotyczącej walki z przewlekłymi chorobami niezakaźnymi 

(noncommunicable diseases) oraz Zdrowie 2020 (Health 2020).

Skrócone wskaźniki dotyczące oceny osiągnięcia celów NPZ za okres 2018-2020 

zostały uwzględnione w „Informacji o zrealizowanych lub podjętych zadaniach z zakresu 

zdrowia publicznego w latach 2018-2019” (druk nr 1099) w rozdziale 3 – Wskaźniki 

zdrowotne populacji Polski. W rozdziale zostały zawarte dane dotyczące odsetka liczby 

z nadwagą i otyłością w populacji osób dorosłych (z Europejskiego Ankietowego Badania 

Zdrowia EHIS z 2014 r.) i dzieci oraz młodzieży (dane z Międzynarodowego Badania 

Zachowań Zdrowotnych Młodzieży Szkolnej HBSC za 2018 r. w porównaniu z edycją 

z 2014 r.).

Analogiczne wskaźniki z poprzedniej „Informacji (…)” są dostępne na stronie 

Ministerstwa Zdrowia pod linkiem: https://www.gov.pl/web/zdrowie/cele-operacyjne-npz.  

Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Ministra Zdrowia

Maciej Miłkowski

Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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6.7. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra


