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Wprowadzenie 
Szanowni Państwo! 

Komitet Kontaktowy najwyższych organów kontroli (NOK) państw członkowskich Unii 
Europejskiej stanowi forum, na którym omawiane i rozpatrywane są kwestie będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania, związane z kontrolą publiczną w UE i jej 
państwach członkowskich. Poprzez wspieranie dialogu i współpracy między swoimi 
członkami Komitet Kontaktowy wnosi wkład w skuteczną kontrolę zewnętrzną polityki 
i programów UE. Pomaga to także zwiększyć rozliczalność w UE i jej państwach 
członkowskich oraz usprawnić zarządzanie finansami w UE i dobre rządy z korzyścią dla 
obywateli Unii. 

W 2017 r. w Luksemburgu podczas swojego dorocznego posiedzenia Komitet Kontaktowy 
zdecydował o podjęciu dodatkowych działań mających na celu upowszechnianie wiedzy na 
temat aktualnych prac kontrolnych przeprowadzonych przez NOK z UE. Rok później, 
w 2018 r., Komitet Kontaktowy opublikował pierwsze kompendium kontroli, przedstawiając 
w jednym dokumencie prace wielu NOK z UE na temat bezrobocia młodzieży i integracji 
młodych ludzi na rynku pracy. W obliczu sukcesu tego pierwszego wydania Komitet 
Kontaktowy postanowił kontynuować działania i poruszyć kolejne tematy będące 
przedmiotem ogólnego zainteresowania. Z dumą przedstawia zatem drugie wydanie 
kompendium kontroli, dotyczące przeprowadzonych niedawno przez jego członków kontroli 
w zakresie zdrowia publicznego i powiązanych z nim kwestii. 

W ostatnich dziesięcioleciach przed systemami ochrony zdrowia w państwach członkowskich 
UE stanęły różne wyzwania, takie jak stale rosnące koszty i starzenie się społeczeństwa oraz 
coraz większa mobilność między państwami członkowskimi zarówno pacjentów, jak 
i pracowników opieki zdrowotnej. Działania w zakresie zdrowia publicznego powinny być 
zatem podejmowane przez UE i państwa członkowskie w skoordynowany sposób, 
a zagadnienie to będzie bez wątpienia dla wielu pokoleń zajmowało istotne miejsce na liście 
priorytetów politycznych. 

W Unii Europejskiej zdrowie publiczne należy w dużej mierze do kompetencji państw 
członkowskich. UE przede wszystkim wspiera starania czynione na szczeblu krajowym, 
koncentrując się w szczególności na uzupełnianiu lub koordynowaniu działań państw 
członkowskich w obszarze zdrowia publicznego. Z perspektywy ogólnounijnej zdrowie 
publiczne jest w związku z tym złożonym obszarem kontroli. 

W niniejszym wydaniu kompendium przedstawiono ogólne wprowadzenie do zagadnienia 
zdrowia publicznego oraz roli UE i państw członkowskich w tej dziedzinie polityki, a także 
zamieszczono przegląd wybranych prac kontrolnych przeprowadzonych przez najwyższe 
organy kontroli z UE od 2014 r. wraz z podsumowaniem ich działań. Więcej informacji na 
temat tych kontroli udzielić mogą odpowiednie najwyższe organy kontroli. 
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Mamy nadzieję, że niniejsze kompendium kontroli będzie dla Państwa przydatnym źródłem 
informacji. 

 

Klaus-Heiner Lehne 

Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
Przewodniczący Komitetu Kontaktowego i koordynator projektu 
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Streszczenie 
I Zdrowie publiczne jest dziedziną nauki zajmującą się zapobieganiem chorobom 
i przedłużaniem życia. Ma wpływ na codzienne życie ludzi w każdym zakątku świata, 
w związku z czym zajmuje ważne miejsce na liście priorytetów politycznych każdego 
współczesnego społeczeństwa i będzie je zajmować także dla kolejnych pokoleń. 

II W UE zdrowie publiczne należy przede wszystkim do kompetencji państw członkowskich, 
w wyniku czego istnieją znaczne różnice między systemami ochrony zdrowia 
w poszczególnych państwach UE. Unia Europejska wspiera starania czynione na szczeblu 
krajowym, koncentrując się w szczególności na uzupełnianiu lub koordynowaniu działań 
państw członkowskich w obszarze zdrowia publicznego. 

III Z perspektywy ogólnounijnej zdrowie publiczne jest w związku z tym złożonym 
obszarem kontroli. Niemniej – ze względu na znaczenie zdrowia publicznego – najwyższe 
organy kontroli UE przeprowadziły wiele kontroli dotyczących powiązanych z nim kwestii. 

IV W pierwszej części niniejszego kompendium kontroli przedstawiono ogólny przegląd 
zdrowia publicznego w UE, związaną z nim podstawę prawną, główne cele i zakresy 
odpowiedzialności. Ukazano także najważniejsze wyzwania w obszarze zdrowia publicznego 
stojące obecnie zarówno przed UE, jak i państwami członkowskimi. 

V W drugiej części kompendium kontroli podsumowano rezultaty wybranych kontroli 
przeprowadzonych w ciągu ostatnich pięciu lat przez 23 NOK państw członkowskich UE 
uczestniczących w przygotowaniu publikacji (Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, 
Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, 
Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Węgry i Włochy) oraz Europejski Trybunał 
Obrachunkowy. Te wybrane kontrole dotyczyły ważnych aspektów zdrowia publicznego, 
a mianowicie działań profilaktycznych, dostępu do świadczeń zdrowotnych i jakości tych 
świadczeń, stosowania nowych technologii oraz stabilności budżetowej systemów zdrowia 
publicznego. 

VI Trzecia część kompendium kontroli zawiera zestawienia szczegółowych informacji 
dotyczących wybranych kontroli przeprowadzonych przez 23 NOK państw członkowskich 
i Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
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CZĘŚĆ I – Zdrowie publiczne w UE 
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Zdrowie publiczne – dłuższe życie w dobrym zdrowiu 

1 Zdrowie odgrywa ważną rolę nie tylko w każdym współczesnym społeczeństwie jako 
takim, ale także w indywidualnym życiu każdego człowieka. Jest to ważny – a może 
i najważniejszy – czynnik decydujący o jakości życia. 

2 Zgodnie z definicją Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) zdrowie publiczne jest 
„dziedziną nauki zajmującą się zapobieganiem chorobom, przedłużaniem życia 
i promowaniem zdrowia poprzez zorganizowane wysiłki społeczeństwa”1. Obejmuje 
wszystkie działania ukierunkowane na utrzymanie lub poprawę stanu zdrowia ludności. 

3 Zdrowie, stanowiące wartość samą w sobie, jest ponadto ważnym czynnikiem 
ekonomicznym. W Europie – tak jak prawie we wszystkich rozwiniętych gospodarkach – 
zdrowie publiczne jest jednym z największych i najszybciej rozwijających się obszarów 
wydatków. W sektorze opieki zdrowotnej i pielęgnacyjnej zatrudnione jest około 8% ludności 
aktywnej zawodowo w UE2. 

4 W ostatnich dziesięcioleciach przed systemami ochrony zdrowia w UE stało wiele 
wyzwań. Starzenie się społeczeństwa prowadziło do rosnącego zapotrzebowania na 
świadczenia zdrowotne i poskutkowało skupieniem większej uwagi na opiece 
długoterminowej. Zapewnianie innowacyjnych i skuteczniejszych technologii medycznych 
i metod leczenia przyczyniło się do poprawy warunków zdrowotnych w wielu obszarach, lecz 
w niektórych przypadkach było także jednym z czynników powodujących stały wzrost 
kosztów w sektorze zdrowia. Zasoby finansowe są tymczasem ograniczone. 

5 Systemy zdrowia publicznego mają w związku z tym być nie tylko stabilne pod względem 
finansowym, ale i wytrzymałe – muszą skutecznie dostosowywać się do coraz szybciej 
zmieniającego się środowiska, czerpiąc jednocześnie korzyści z możliwości oferowanych 
przez nowoczesne technologie. 

6 W UE krajowe systemy ochrony zdrowia w coraz większym stopniu współpracują ze sobą, 
a pacjenci i pracownicy opieki zdrowotnej stają się coraz bardziej mobilni i coraz częściej 
przemieszczają się między państwami członkowskimi. Zdrowie publiczne będzie zatem 

                                                      
1 Acheson, 1988 r.; WHO. 

2 OECD/UE (2018), Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle, OECD 
Publishing, Paryż/UE, Bruksela, https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en 
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w przyszłości wymagać skoordynowanych starań UE i wszystkich państw członkowskich 
w dążeniu do wspólnego celu, jakim jest dłuższe życie w dobrym zdrowiu.  

Polityka zdrowotna UE 

Podstawa prawna i zakres odpowiedzialności 

7 Zdrowie stało się przedmiotem działań na szczeblu europejskim na mocy Traktatu 
z Maastricht, w którym stwierdzono: „Wspólnota przyczynia się do zapewnienia wysokiego 
poziomu ochrony zdrowia ludzkiego, zachęcając do współpracy państwa członkowskie i, jeśli 
to konieczne, wspierając ich działania”3. Umożliwiło to zapewnienie lepszego wsparcia opieki 
zdrowotnej w państwach członkowskich w obszarach takich jak: 

— poprawa stanu zdrowia obywateli Unii; 

— modernizacja infrastruktury zdrowotnej; 

— zwiększenie wydajności systemów ochrony zdrowia. 

8 W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) dodatkowo podkreślono 
znaczenie polityki zdrowotnej, stwierdzając w art. 168, że „(…) przy określaniu 
i urzeczywistnianiu wszystkich polityk i działań Unii zapewnia się wysoki poziom ochrony 
zdrowia ludzkiego”. 

9 Zgodnie z TFUE odpowiedzialność za ochronę zdrowia, a w szczególności systemy opieki 
zdrowotnej, spoczywa głównie na państwach członkowskich, a działania UE powinny być 
prowadzone „(…) w poszanowaniu obowiązków państw członkowskich w zakresie określania 
ich polityki dotyczącej zdrowia, jak również organizacji i świadczenia usług zdrowotnych 
i opieki medycznej”. 

10 Zasadniczą rolą UE jest w związku z tym wspieranie, uzupełnianie lub koordynowanie 
działań państw członkowskich w obszarze zdrowia publicznego. Działanie Unii powinno 
w szczególności być „(…) nakierowane (…) na poprawę zdrowia publicznego, zapobieganie 

                                                      
3 Traktat z Maastricht (1992), art. 129. 
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chorobom i dolegliwościom ludzkim oraz usuwanie źródeł zagrożeń dla zdrowia fizycznego 
i psychicznego”4. 

11 W Komisji Europejskiej za ogólną koordynację i wdrażanie strategii w zakresie zdrowia 
jest odpowiedzialna DG SANTE. Wspiera ona działania państw członkowskich poprzez: 

— proponowanie prawodawstwa; 

— zapewnianie wsparcia finansowego; 

— koordynowanie i ułatwianie wymiany najlepszych praktyk między państwami UE 
a ekspertami z zakresu zdrowia; 

— działania związane z promocją zdrowia. 

Cele polityki 

12 Cele strategiczne polityki zdrowotnej UE zdefiniowane w programie w dziedzinie 
zdrowia na lata 2014–20205 są następujące: 

— promocja zdrowia, profilaktyka chorób i wspieranie zdrowego stylu życia zgodnie 
z zasadą „zdrowie we wszystkich politykach”; 

— ochrona obywateli Unii przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowia; 

— zwiększanie innowacyjności, wydajności i stabilności systemów ochrony zdrowia; 

— ułatwianie obywatelom Unii dostępu do lepszej i bezpieczniejszej opieki zdrowotnej. 

13 Szczególne priorytety Komisji na lata 2016–2020 w obszarze zdrowia publicznego 
obejmują między innymi osiągnięcie większej opłacalności, eliminowanie pojawiających się 
nowych zagrożeń globalnych, takich jak odporność na środki przeciwdrobnoustrojowe, 
przeciwdziałanie czynnikom ryzyka chorób niezakaźnych oraz promowanie szczepień. 

                                                      
4 Tytuł XIV art. 168 ust. 1 TFUE. 

5 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 282/2014 z dnia 11 marca 2014 r. 
w sprawie ustanowienia Trzeciego Programu działań Unii w dziedzinie zdrowia (2014–2020) oraz 
uchylające decyzję nr 1350/2007/WE. 



CZĘŚĆ I – Zdrowie publiczne w UE 

 14 
 

 

14 W następnych wieloletnich ramach finansowych, obejmujących lata 2021–2027, 
program UE w dziedzinie zdrowia wejdzie w zakres Europejskiego Funduszu Społecznego 
Plus (EFS+). W obecnym wniosku proponowane są następujące cele ogólne: poprawa 
gotowości w sytuacjach kryzysowych, wzmocnienie systemów ochrony zdrowia, wspieranie 
unijnego prawodawstwa w dziedzinie zdrowia oraz zintegrowanych działań z zakresu 
europejskich sieci referencyjnych, a także wsparcie na rzecz oceny technologii medycznych 
oraz wdrażania najlepszych praktyk i innowacji w obszarze zdrowia publicznego. 

Finansowanie 

15 Unijna polityka zdrowotna może być finansowana w ramach różnych mechanizmów. 
Głównym instrumentem poświęconym wyłącznie zdrowiu jest program UE w dziedzinie 
zdrowia, którego budżet na lata 2014–2020 wynosi około 450 mln euro. Z jego środków 
finansowane są inicjatywy w zakresie promocji zdrowia, bezpieczeństwa zdrowotnego 
i informacji zdrowotnych. 

16 Do innych instrumentów, z których środków mogą także być finansowane działania 
związane ze zdrowiem, należą: 

— program w zakresie badań naukowych „Horyzont 2020”, który wspiera projekty 
w obszarach takich jak biotechnologia i technologie medyczne; 

— unijna polityka spójności, wspierająca inwestycje w dziedzinie zdrowia w państwach 
i regionach UE; 

— Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych. 

Zdrowie publiczne w państwach członkowskich UE 

17 Chociaż systemy ochrony zdrowia w państwach członkowskich UE opierają się na 
wspólnych wartościach – w szczególności równości, powszechnym dostępie do wysokiej 
jakości opieki oraz solidarności6 – znacznie się od siebie różnią. 

                                                      
6 Konkluzje Rady w sprawie wspólnych wartości i zasad systemów opieki zdrowotnej Unii 

Europejskiej, Dz.U. C 146 z 22.6.2006. 
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18 Podstawowe różnice między systemami ochrony zdrowia obejmują sposób ich 
finansowania i funkcjonowania. W UE można wyróżnić trzy różne modele finansowania7: 

— „model Beveridge'a” obejmuje publiczny system finansowany z podatków, który 
w większości przypadków zapewnia powszechne zabezpieczenie zdrowotne i zależy od 
miejsca zamieszkania lub obywatelstwa; 

— w „społecznym systemie ubezpieczenia zdrowotnego”, czyli „modelu Bismarcka”, 
opieka zdrowotna jest finansowana z obowiązkowych składek z zakresu zabezpieczenia 
społecznego, zwykle opłacanych przez pracodawców i pracowników; 

— „model mieszany” opiera się na finansowaniu prywatnym z dobrowolnych systemów 
ubezpieczeń lub opłat własnych. 

19 W 2016 r. Komisja uruchomiła we współpracy z OECD inicjatywę „Stan zdrowia w UE”, 
której celem jest pomoc państwom członkowskim w poprawie funkcjonowania ich systemów 
ochrony zdrowia. W ramach tej inicjatywy w 2018 r. Komisja opublikowała analizę pt. 
„Health at a Glance”, w której porównano dane ze wszystkich państw członkowskich 
dotyczące funkcjonowania ich systemów ochrony zdrowia. 

20 We wspomnianej analizie skupiono uwagę na kwestiach takich jak działania 
profilaktyczne, dostęp do systemów opieki zdrowotnej i ich skuteczność oraz stabilność 
budżetowa. Najważniejsze wnioski zawarte w sprawozdaniu zostały podsumowane na rys. 1: 

                                                      
7 Publikacja Europejskiego Komitetu Regionów pt. „The Management of health systems in the EU 

Member States”. 
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Rys. 1 – Optymalizacja inwestowania w sektor zdrowia 

 
Źródło:  Nota informacyjna Komisji Europejskiej pt. „State of Health in the EU” na temat sprawozdania  

pt. „Health at a Glance: Europe 2018” (OECD, Komisja Europejska). 

Profilaktyka i ochrona zdrowia 

21 Profilaktyka chorób obejmuje działania ukierunkowane na minimalizowanie 
wystąpienia i wpływu chorób oraz powiązanych z nimi czynników ryzyka8. 

22 Profilaktykę można podzielić na następujące kategorie: 

— profilaktyka pierwotna ma na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia 
chorób; 

— profilaktyka wtórna polega na wczesnym wykrywaniu choroby; 

— profilaktyka trzeciego stopnia ma na celu ograniczenie wpływu choroby. 

                                                       
8  WHO, 2017. 
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23 Szacuje się, że w UE w 2016 r. z powodu palenia tytoniu, spożywania alkoholu, 
niezdrowej diety i braku aktywności fizycznej zmarło przedwcześnie 790 000 osób9. Ich życie 
można było uratować poprzez położenie większego nacisku na promocję zdrowia 
i profilaktykę. 

24 W szczególności choroby niezakaźne (np. choroby układu krążenia, nowotwory, 
choroba Alzheimera czy cukrzyca) odpowiadają za duży odsetek przedwczesnych zgonów 
i prowadzą do wyższych wydatków na opiekę zdrowotną. Zgonom takim często można 
zapobiec, po prostu eliminując główne czynniki ryzyka, które je powodują (np. 
zanieczyszczenie, palenie tytoniu, brak aktywności fizycznej czy spożywanie alkoholu) (zob. 
rys. 2, 3 i 4). W szczególności odnosi się to do UE, która nadal jest regionem o najwyższym 
spożyciu alkoholu na świecie. Europejczycy spożywają rocznie około 10 litrów alkoholu. 
Ponadto około 20% osób dorosłych w UE pali tytoń codziennie. 

Rys. 2 – Ogólne spożycie alkoholu przez osoby dorosłe 
(dane za 2016 r. lub za ostatni rok, dla którego dane są dostępne) 

 
Źródło: Dane statystyczne OECD na temat zdrowia. 

                                                      
9 OECD/UE (2018), Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle, OECD 

Publishing, Paryż/UE, Bruksela, https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en 

13,2

11,7 11,7 11,5 11,4 11,3 11,2 11,2 10,9 10,8 10,7 10,5 10,4 10,4 10,4 10,3
9,9 9,9 9,8 9,6 9,5 9,4

8,6 8,4 8,3 8,0
7,2 7,1

6,5

0

2

4

6

8

10

12

14

Spożycie alkoholu na osobę dorosłą rocznie (w litrach)



CZĘŚĆ I – Zdrowie publiczne w UE 

 18 
 

 

Rys. 3 – Odsetek osób dorosłych palących codziennie (dane za 2016 r. lub za ostatni rok, dla 
którego dane są dostępne) 

 
Źródło: Dane statystyczne OECD na temat zdrowia. 

Rys. 4 – Umieralność spowodowana łącznie zanieczyszczeniem powietrza w gospodarstwach 
domowych i zanieczyszczeniem powietrza atmosferycznego (w przeliczeniu na 100 000 osób 
w 2016 r.) 

 
Źródło: Dane statystyczne WHO na temat zdrowia na świecie. 
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25 Chociaż profilaktyka – przynajmniej w ujęciu długoterminowym – odgrywa kluczową 
rolę nie tylko w ratowaniu życia, ale także poszukiwaniu oszczędności, obecnie przypada na 
nią jedynie około 3% łącznych wydatków na ochronę zdrowia10. 

26 Profilaktyka jest także obszarem charakteryzującym się istotnymi nierównościami 
w większości, jeśli nie we wszystkich państwach członkowskich. Prawdopodobieństwo 
objęcia danej osoby działaniami w ramach profilaktyki zdrowotnej jest ściśle powiązane 
z wykształceniem lub statusem społeczno-ekonomicznym tej osoby, na przykład: 

— 20% osób dorosłych z niższym wykształceniem jest otyłych, natomiast w przypadku 
osób dorosłych z wykształceniem wyższym – 12%; 

— Prawdopodobieństwo, że osoby dorosłe o niższych dochodach poświęcą zalecane 150 
minut tygodniowo na aktywność fizyczną, jest mniejsze, z kolei większe jest 
prawdopodobieństwo, że będą nałogowymi palaczami. 

27 Aby ograniczyć liczbę przedwczesnych zgonów i zapewnić ludziom dłuższe życie 
w dobrym zdrowiu, należy położyć większy nacisk na zapobieganie chorobom, a nie ich 
leczenie. 

28 UE uruchomiła w związku z tym w ostatnich latach szereg inicjatyw ukierunkowanych 
w szczególności na profilaktykę (zob. ramka 1). 

Ramka 1 

Inicjatywy UE w obszarze profilaktyki zdrowotnej 

Profilaktyka poprzez szerzenie informacji 

Głównym celem działań UE związanych z profilaktyką zdrowotną jest zapewnienie 
konsumentom wystarczającej ilości właściwych informacji, tak aby umożliwić im 
podejmowanie świadomych decyzji. 

Aby zaradzić problemowi otyłości, w 2007 r. Komisja Europejska przyjęła strategię 
w sprawie zagadnień zdrowotnych związanych z odżywianiem, nadwagą i otyłością 
oraz podjęła szereg konkretnych inicjatyw w tym właśnie obszarze. Jedną z tych 
inicjatyw było ustanowienie ram prawnych dotyczących oświadczeń żywieniowych 

                                                      
10 OECD/UE (2018), Health at a Glance: Europe 2018: State of Health in the EU Cycle, OECD 

Publishing, Paryż/UE, Bruksela, https://doi.org/10.1787/health_glance_eur-2018-en 
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i zdrowotnych (np. „niska zawartość tłuszczu” lub „wapń – zdrowe kości i zęby”). 
W praktyce zakazywały one umieszczania na etykietach żywności lub w reklamach 
żywności wszelkich oświadczeń żywieniowych lub zdrowotnych, które nie są 
zrozumiałe, precyzyjne lub oparte na dowodach naukowych (rozporządzenie WE 
nr 1924/200611). 

Ponadto Komisja opublikowała plan działania w sprawie otyłości u dzieci12, 
w którym proponuje główne obszary działania i możliwy zestaw narzędzi w celu 
rozwiązania problemu nadwagi i otyłości u dzieci i osób młodych do 2020 r. 

Dyrektywa UE w sprawie wyrobów tytoniowych z 2014 r.13 wprowadziła 
obowiązek zamieszczania ostrzeżeń zdrowotnych na wyrobach tytoniowych 
i powiązanych wyrobach oraz zakazała stosowania na opakowaniach wszelkich 
elementów promocyjnych lub wprowadzających w błąd. 

29 Na bardziej ogólnym poziomie w 2018 r. Komisja Europejska ustanowiła Grupę 
Sterującą ds. Promocji Zdrowia, Profilaktyki Chorób i Zarządzania Chorobami Niezakaźnymi 
w celu wspierania państw dążących do osiągnięcia celów dotyczących zdrowia w ramach 
celów zrównoważonego rozwoju, w szczególności celu trzeciego „Dobre zdrowie i jakość 
życia”. Grupa sterująca zapewnia Komisji doradztwo i wiedzę ekspercką w obszarze promocji 
zdrowia i profilaktyki. 

30 Państwa członkowskie podejmowały różne działania w celu wyeliminowania 
najważniejszych czynników ryzyka wpływających na zdrowie: 

— Aby ograniczyć palenie tytoniu, działania te obejmowały kampanie informacyjne, 
zwiększenie podatku w celu podniesienia cen tytoniu, wprowadzanie ustawodawstwa 
dotyczącego środowiska wolnego od dymu tytoniowego i ograniczenia dotyczące 
reklam; 

                                                      
11 Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. 

w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych dotyczących żywności. 

12 Dokument pt. „EU Action Plan on Childhood Obesity 2014–2020” z 24 lutego 2014 r. 
[zaktualizowany w dniu 12 marca i 28 lipca 2014 r.]. 

13 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/40/UE z dnia 3 kwietnia 2014 r. w sprawie 
zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich 
w sprawie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych i powiązanych wyrobów 
oraz uchylająca dyrektywę 2001/37/WE. 
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— Aby zniwelować czynniki ryzyka związane ze spożywaniem alkoholu, wiele państw 
członkowskich ograniczyło dostęp młodzieży do produktów alkoholowych, podniosło 
ceny oraz wprowadziło bardziej rygorystyczne przepisy dotyczące reklam. Wszystkie 
państwa UE ustanowiły maksymalne poziomy stężenia alkoholu we krwi u kierowców; 

— Otyłość – coraz większa liczba państw członkowskich podejmuje działania na rzecz 
promowania zdrowego stylu życia, a tym samym zapobiegania otyłości wśród obywateli 
lub ograniczania jej. Jednym z tych działań było przekazywanie dokładniejszych 
informacji na temat żywienia, aby umożliwić obywatelom dokonywanie zdrowych 
wyborów, np. poprzez etykietowanie żywności lub ograniczenie reklam żywności 
skierowanych do dzieci; 

— Większość państw członkowskich angażuje się także w działania w celu ograniczania 
zanieczyszczenia powietrza, gdyż liczba zgonów w UE spowodowanych 
zanieczyszczeniem powietrza nadal sięga 400 000 każdego roku14. 

Dostęp do opieki zdrowotnej 

31 Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej jest definiowany jako dostępność świadczeń 
zdrowotnych w odpowiednim czasie i miejscu oraz po odpowiedniej cenie. Jest to jeden 
z najważniejszych warunków wstępnych równości w obszarze zdrowia. 

32 Prawo dostępu do dobrej jakości opieki zdrowotnej jest zapisane w Karcie praw 
podstawowych Unii Europejskiej (art. 35) i stanowi w związku z tym jedną z zasad 
przewodnich systemów ochrony zdrowia w UE. Ponadto jest to jeden z celów 
zrównoważonego rozwoju ONZ (cel trzeci). 

33 Dostępność opieki zdrowotnej jest zasadniczo mierzona z wykorzystaniem wskaźnika 
dotyczącego „liczby osób deklarujących niezaspokojone potrzeby zdrowotne”. Potrzeby 
zdrowotne nie są zaspokojone, jeśli wymagane świadczenia nie są dostępne na czas, 
w odpowiednim miejscu lub – w przypadku systemów ochrony zdrowia przynajmniej 
częściowo finansowanych ze środków prywatnych – po przystępnej cenie. 

34 W ujęciu ogólnym w UE dostęp do opieki zdrowotnej jest zapewniany. W większości 
państw członkowskich zdecydowana większość obywateli (znacznie ponad 90%) nie 

                                                      
14 Zob. sprawozdanie specjalne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 23/2018 pt. 

„Zanieczyszczenie powietrza – nasze zdrowie nadal nie jest wystarczająco chronione”. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR18_23/SR_AIR_QUALITY_PL.pdf
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deklaruje niezaspokojonych potrzeb zdrowotnych, a odsetek osób zgłaszających takie 
niezaspokojone potrzeby jeszcze uległ obniżeniu w ostatnim dziesięcioleciu (zob. rys. 5 i 6). 

35 Dostęp do opieki zdrowotnej nie jest jednak równomiernie rozłożony, a nierówności 
utrzymują się między różnymi państwami, a także między regionami i grupami o różnych 
dochodach w poszczególnych państwach: 

— Niezaspokojone potrzeby zdrowotne nadal stanowią problem w Estonii i Grecji, gdzie 
w 2016 r. takie niezaspokojone potrzeby zgłosiło ponad 10% obywateli; 

— Prawdopodobieństwo niezaspokojenia potrzeb zdrowotnych jest pięć razy większe 
w przypadku gospodarstw domowych o niskich dochodach; 

— Obszary wiejskie i oddalone często charakteryzują się niedoborem lekarzy podstawowej 
opieki zdrowotnej, a w ostatnich latach w wielu państwach członkowskich wzrósł czas 
oczekiwania na planowe zabiegi chirurgiczne. 

Rys. 5 – Niezaspokojone potrzeby zdrowotne w zależności od statusu społeczno-ekonomicznego 
we wszystkich państwach członkowskich UE (2008–2016) 

 
Źródło: Baza danych Eurostatu. 
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Rys. 6 – Liczba praktykujących lekarzy na 1 000 mieszkańców 

 
*  Dane odnoszą się do wszystkich lekarzy mających prawo wykonywania zawodu, co skutkuje znacznym 

przeszacowaniem liczby praktykujących lekarzy (np. w Portugalii o około 30%). 
** Dane obejmują nie tylko lekarzy bezpośrednio zajmujących się opieką nad pacjentami, ale także pracujących 

w sektorze zdrowia w charakterze kadry zarządzającej, edukatorów, pracowników naukowych itd. (co 
podnosi odsetek lekarzy o ok. 5–10%). 

Źródło: OECD, Komisja Europejska, Health at a Glance: Europe 2018. 

36 Na szczeblu UE dane na temat dostępności świadczeń zdrowotnych są regularnie 
monitorowane. W 2016 r. Komisja ustanowiła grupę ekspertów do spraw między innymi 
dostępności. 

37 Za poprawę dostępu do opieki zdrowotnej odpowiedzialne są jednak przede 
wszystkim państwa członkowskie. Podjęły one w tym celu szereg działań takich jak15: 

— wzmocnienie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym lepsza koordynacja między 
podstawową i specjalistyczną opieką zdrowotną; 

— zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych i w ten sposób ograniczenie wydatków 
własnych pacjentów; 

— zwiększenie wynagrodzeń pracowników w sektorze zdrowia; 

— wprowadzenie dodatków finansowych dla lekarzy na obszarach o niewystarczającym 
dostępie do opieki zdrowotnej, w szczególności na obszarach oddalonych i wiejskich. 

                                                      
15 Europejski semestr – zestawienie informacji tematycznych. Systemy opieki zdrowotnej. 
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38 Podejmowano także szczególne działania w celu zapewnienia dostępu do opieki 
zdrowotnej w innym państwie członkowskim UE (zob. ramka 2). 

Ramka 2 

Transgraniczna opieka zdrowotna w UE 

Transgraniczna opieka zdrowotna – z jakich świadczeń mogą korzystać 
obywatele Unii? 

W przyjętej w 2011 r. dyrektywie UE w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej 
ustanowiono ramy prawne dla obywateli Unii pragnących skorzystać z opieki 
zdrowotnej w państwie członkowskim innym niż państwo zamieszkania. 

Zapewnia ona obywatelom Unii pragnącym skorzystać z opieki zdrowotnej za 
granicą dostęp do bezpiecznej opieki zdrowotnej wysokiej jakości w innym 
państwie członkowskim UE, a także zwrot kosztów w takiej samej kwocie, jaką 
otrzymaliby w przypadku leczenia w swoim państwie zamieszkania. 

Ponadto utworzone zostały krajowe punkty kontaktowe w całej UE w celu 
zapewniania informacji na temat opieki zdrowotnej dostępnej w innych państwach 
członkowskich UE oraz warunków zwrotu kosztów świadczeń zdrowotnych. 

Chociaż na mobilność pacjentów duży wpływ nadal wywiera bliskość kulturowa 
i geograficzna, współpraca w ramach transgranicznej opieki zdrowotnej stanowi 
ważny krok w kierunku poszerzenia europejskiej współpracy w obszarze zdrowia. 

Jakość świadczeń zdrowotnych 

39 Dobrej jakości systemy ochrony zdrowia skutecznie realizują ostateczny cel, jakim jest 
utrzymywanie dobrego stanu zdrowia obywateli lub jego poprawa. Skuteczność systemów 
ochrony zdrowia jest często mierzona na podstawie wskaźnika dotyczącego liczby zgonów 
możliwych do uniknięcia dzięki terminowej interwencji medycznej o dobrej jakości. 
Alternatywne wskaźniki obejmują średnie dalsze trwanie życia lub „wskaźniki miękkie”, takie 
jak doświadczenia pacjenta lub jakość życia po wyleczeniu choroby lub urazu. 

40 Pojęcie wskaźnika dotyczącego liczby zgonów możliwych do uniknięcia dzięki 
interwencji medycznej jest ściśle powiązane z koncepcją liczby zgonów możliwych do 
uniknięcia dzięki działaniom w zakresie zdrowia publicznego i profilaktyki. Liczba zgonów 
możliwych do uniknięcia dzięki profilaktyce i interwencji medycznej składa się łącznie na 
wskaźnik dotyczący liczby zgonów możliwych do uniknięcia. W 2015 r. ponad 1,2 mln osób 
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zmarło przedwcześnie (przed 75. rokiem życia) z powodu braku skutecznej polityki zdrowia 
publicznego, działań profilaktycznych i opieki zdrowotnej. Ponad 570 000 z tych zgonów 
uznano za możliwe do uniknięcia dzięki interwencji medycznej (zob. więcej informacji na 
temat wskaźnika dotyczącego liczby zgonów możliwych do uniknięcia dzięki interwencji 
medycznej w poszczególnych państwach na rys. 7). 

Rys. 7 – Wskaźnik dotyczący liczby zgonów możliwych do uniknięcia dzięki interwencji medycznej 
(2015) 

* Średnia z trzech lat (2013–2015).
Źródło: Dane statystyczne OECD na temat zdrowia, 2018.

41 W ostatnim dziesięcioleciu jakość opieki doraźnej w stanie zagrożenia życia w całej UE
znacznie się poprawiła. W latach 2005–2015 liczba zgonów pacjentów po przyjęciu do 
szpitala w przypadku ostrego zawału mięśnia sercowego zmniejszyła się o 30%, zaś 
w przypadku udaru – o 20%. Nadal występują jednak nierówności między państwami oraz 
między różnymi szpitalami w danym państwie. 

42 W UE dokonano także znacznych postępów pod względem wskaźnika przeżycia
w przypadku chorób nowotworowych, głównie dzięki wdrożeniu programów badań 
przesiewowych w powiązaniu ze skuteczniejszą i terminową opieką. 

43 Przeciętna oczekiwana długość życia w UE wynosi obecnie 81 lat (zob. rys. 8). Chociaż
spodziewana długość życia nadal wzrasta, tempo tego wzrostu uległo spowolnieniu 
w ostatnich latach, w szczególności w Europie Zachodniej. Głównymi przyczynami zgonów 
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w UE pozostają choroby układu krążenia i choroby nowotworowe, które łącznie odpowiadają 
za ponad 60% wszystkich zgonów. 

Rys. 8 – Oczekiwana długość życia w chwili urodzenia według płci (2016) 

 
* Średnia z trzech lat (2014–2016). 
Źródło: OECD, Komisja Europejska, Health at a Glance: Europe 2018. 

44 Ponadto oczekiwana długość życia znacznie się różni, nie tylko w zależności od płci, ale 
i statusu społeczno-ekonomicznego. Oczekiwana długość życia osób z niższym 
wykształceniem jest o osiem lat krótsza w przypadku mężczyzn i cztery lata w przypadku 
kobiet w porównaniu z osobami z wyższym wykształceniem. 

45 Jakość opieki i skuteczność systemów ochrony zdrowia są ściśle powiązane z innymi 
obszarami zdrowia publicznego, w szczególności dostępem do świadczeń zdrowotnych 
i profilaktyką. Działania mające na celu poprawę jakości opieki wymagają zatem 
całościowego podejścia. 

46 Niektóre działania podejmowane na szczeblu państw członkowskich w celu 
podniesienia jakości opieki obejmują wykorzystanie nowych technologii, zmiany 
organizacyjne w zapewnianiu świadczeń zdrowotnych oraz, w ujęciu ogólnym, skupienie się 
na bardziej zintegrowanej i zindywidualizowanej opiece. 

47 Ocena rezultatów tych działań stanowi jednak złożone zadanie. Chociaż podjęte zostały 
starania ukierunkowane na gromadzenie danych na temat skuteczności systemów ochrony 
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zdrowia, informacje dotyczące bardziej jakościowych wskaźników, takich jak doświadczenia 
pacjentów lub jakość życia, pozostają ograniczone. 

48 Komisja Europejska wspierała opracowanie głównych europejskich wskaźników 
zdrowotnych, które są zestawem wskaźników służących do monitorowania statusu 
zdrowotnego obywateli Unii i funkcjonowania systemów ochrony zdrowia UE. Zainicjowała 
także serię publikacji pt. „Health at a glance” we współpracy z OECD. 

49 Ponadto Komisja utworzyła grupę ekspercką ds. oceny funkcjonowania systemów 
ochrony zdrowia, aby zapewnić państwom UE forum na potrzeby wymiany doświadczeń 
w tym obszarze oraz wsparcie dla krajowych podmiotów kształtujących politykę poprzez 
opracowanie narzędzi i metod oceny funkcjonowania systemów ochrony zdrowia w ścisłej 
współpracy z organizacjami międzynarodowymi, takimi jak WHO i OECD. 

Nowe technologie i e-zdrowie 

50 E-zdrowie, czyli cyfrowe usługi w sektorze zdrowia, można zdefiniować jako wszystkie 
narzędzia i usługi, które wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne w celu 
udoskonalenia profilaktyki, diagnostyki, leczenia, monitorowania lub zarządzania zdrowiem. 

51 Nowe technologie oferują ogromne potencjalne korzyści pod względem wydajności 
oraz jakości profilaktyki i świadczeń w ramach opieki zdrowotnej. Do najważniejszych 
zastosowań nowych technologii w obszarze zdrowia należą obecnie: 

— elektroniczna dokumentacja medyczna – skomputeryzowana dokumentacja medyczna 
tworzona przez różne podmioty udzielające świadczeń zdrowotnych i w miarę 
możliwości wymiana tej dokumentacji między nimi; 

— e-recepty – komputerowe tworzenie, przesyłanie i wypełnianie recept lekarskich; 

— informacje zdrowotne dostępne w internecie; 

— uzyskiwanie dostępu do świadczeń zdrowotnych (np. umawianie wizyt) przez internet. 

52 Chociaż stosowanie nowych technologii w obszarze zdrowia publicznego w UE staje się 
coraz powszechniejsze, nadal istnieją rozbieżności zależne od wieku i grupy społeczno-
ekonomicznej. 
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53 Elektroniczna dokumentacja medyczna była promowana w wielu państwach 
członkowskich i jej wykorzystanie jest coraz powszechniejsze w całej UE. Jak wynika 
z badania ankietowego przeprowadzonego w 15 państwach członkowskich, w 2016 r. 
średnio 80% lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej w tych państwach korzystało 
z elektronicznej dokumentacji medycznej (zob. rys. 9). W większości państw pacjenci mają 
dostęp do własnej dokumentacji medycznej, a w niektórych pacjenci mogą także dodawać 
lub modyfikować informacje zawarte w dokumentacji. 

Rys. 9 – Odsetek lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej korzystających z elektronicznej 
dokumentacji medycznej (2016) 

 
Źródło: Badanie ankietowe OECD na temat rozwoju i stosowania systemu elektronicznej dokumentacji 
medycznej. 

54 Sytuacja dotycząca e-recept jest bardziej zróżnicowana, gdyż wskaźnik stosowania 
e-recept w niektórych państwach, takich jak Finlandia, Szwecja, Dania, Portugalia i Hiszpania, 
wynosi prawie 100%, a w innych państwach, takich jak Francja czy Niemcy, e-recepty nie 
zostały jeszcze wdrożone (zob. rys. 10). E-recepty powinny jednak zyskać na znaczeniu, gdyż 
oczekuje się, że do końca 2021 r. 22 państwa członkowskie UE będą wymieniać między sobą 
kartoteki pacjentów lub e-recepty. 
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Rys. 10 – Odsetek e-recept w aptekach (2018) 

 
Źródło: Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej (PGEU). 

55 Wraz z przyjęciem strategii jednolitego rynku cyfrowego w 2015 r. Komisja Europejska 
zaczęła w większym stopniu korzystać z technologii cyfrowych we wszystkich obszarach, 
w tym w sektorze zdrowia, który stanowi jeden z jej głównych priorytetów. 
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Rys. 11 – Usługi cyfrowe w dziedzinie zdrowia 

 
Źródło: Komisja Europejska. 

56 W kwietniu 2018 r. Komisja wydała komunikat w sprawie umożliwienia transformacji 
cyfrowej opieki zdrowotnej i społecznej, w którym zidentyfikowano trzy różne obszary 
docelowe (zob. rys. 11): 

— bezpieczny dostęp do danych i ich wymiana. Aby zapewnić lepszy dostęp do 
transgranicznej opieki zdrowotnej, Komisja buduje infrastrukturę usług cyfrowych 
w dziedzinie e-zdrowia, która umożliwi wymianę e-recept i kartotek pacjentów między 
świadczeniodawcami opieki zdrowotnej. Pierwsze wymiany transgraniczne rozpoczęły 
się w 2019 r. W ujęciu bardziej długoterminowym Komisja dąży do opracowania 
europejskiego formatu wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej dostępnego 
dla wszystkich obywateli Unii; 

— łączenie i wymiana danych dotyczących zdrowia na potrzeby badań naukowych, 
szybszego stawiania diagnozy i poprawy stanu zdrowia. Zdecentralizowana europejska 
cyfrowa infrastruktura zdrowotna ma w zamierzeniu ułatwić stawianie odpowiedniej 
diagnozy i dobór właściwego leczenia, przyczynić się do lepszego dostosowania 

Cyfrowa opieka zdrowotna i pielęgnacyjna
TRANSFORMACJA OPIEKI ZDROWOTNEJ I PIELĘGNACYJNEJ NA JEDNOLITYM RYNKU CYFROWYM – wykorzystywanie potencjału danych 
w celu wzmocnienia pozycji obywateli i budowania zdrowszego społeczeństwa 

Europejskie wyzwania w obszarze 
zdrowia
 Starzenie się ludności i choroby przewlekłe wywierające 

presję na budżety przeznaczone na ochronę zdrowia
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świadczeń zdrowotnych do reagowania na transgraniczne zagrożenia zdrowia oraz 
usprawnić opracowywanie produktów medycznych i nadzór nad nimi; 

— wzmocnienie pozycji obywateli i opieki zindywidualizowanej za pomocą usług 
cyfrowych. Usługi cyfrowe mogą poprawić profilaktykę chorób przewlekłych 
i zarządzanie nimi oraz umożliwić pacjentom przekazywanie informacji zwrotnych 
świadczeniodawcom opieki zdrowotnej. 

57 Ponadto Komisja odgrywa ważną rolę we wspieraniu państw członkowskich 
w wykorzystywaniu nowoczesnych technologii w obszarze zdrowia oraz w koordynacji 
wysiłków krajowych (zob. ramka 3). 

Ramka 3 

Inicjatywy w dziedzinie e-zdrowia 

W lutym 2019 r. Komisja przedstawiła zestaw zaleceń dotyczących utworzenia 
bezpiecznego systemu, który umożliwiałby obywatelom dostęp do ich 
elektronicznej dokumentacji medycznej w całej UE. 

Ten nowy system opierałby się na istniejących inicjatywach dotyczących wymiany 
dokumentacji medycznej i obejmował wymianę wyników badań laboratoryjnych, 
kart wypisowych i opisów badań obrazowych. 

Wśród korzyści dla obywateli Unii można wymienić między innymi: 

— natychmiastowy dostęp do dokumentacji medycznej podczas pobytu za 
granicą, w tym w nagłych sytuacjach; 

— lepszą jakość i ciągłość opieki w przypadku obywateli wyprowadzających się 
za granicę; 

— nowe możliwości badawcze dzięki wymianie danych dotyczących zdrowia (za 
zgodą pacjenta); 

— większą wydajność dzięki wyeliminowaniu potrzeby powtarzania badań 
laboratoryjnych lub radiologicznych. 

Stabilność budżetowa i inne aspekty finansowe 

58 Stabilność budżetowa stanowi jedno z głównych wyzwań w obszarze zdrowia 
publicznego, przed którymi stoją państwa członkowskie. Opieka zdrowotna, na którą wydaje 
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się około 1,5 bln euro (dane z 2016 r.), stanowi jedną z największych i najszybciej rosnących 
pozycji wydatków publicznych w UE16. 

59 W 2017 r. wydatki na opiekę zdrowotną stanowiły 9,6% PKB UE – w porównaniu z 8,8% 
w 2008 r. – natomiast w przeliczeniu na mieszkańca wyniosły one 2 773 euro (zob. rys. 12 
i 13). 

Rys. 12 – Wydatki na opiekę zdrowotną jako odsetek PKB (2017) 

 
Źródło: Dane statystyczne OECD na temat zdrowia, 2018. 

Rys. 13 – Wydatki na opiekę zdrowotną na mieszkańca (2017) 

 
Źródło: Dane statystyczne OECD na temat zdrowia. 

                                                      
16 Europejski semestr – zestawienie informacji tematycznych. Systemy opieki zdrowotnej. 
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60 Zgodnie z prognozami wydatki na opiekę zdrowotną będą nadal wzrastać, w dużej 
mierze ze względu na zmiany demograficzne w powiązaniu z wyższymi kosztami nowych 
technologii w obszarze medycyny i opieki. 

61 Jednocześnie wydatki te są poddawane coraz dokładniejszej kontroli ze względu na 
ograniczone zasoby finansowe. Biorąc pod uwagę, że w dwóch trzecich państw 
członkowskich ponad 70% wydatków na opiekę zdrowotną finansuje sektor publiczny, 
stabilność systemu ochrony zdrowia jest ściśle powiązana z sytuacją gospodarczą państwa 
członkowskiego i całej UE. 

62 Systemy ochrony zdrowia stabilne pod względem finansowym wymagają także 
określenia potencjalnych oszczędności. Obecnie szacuje się, że około jednej piątej 
wydatków na opiekę zdrowotną można byłoby uniknąć, a tym samym lepiej wykorzystać te 
środki w innym obszarze17. Dwie dziedziny często powiązane z potencjalnymi 
oszczędnościami to szpitale (w szczególności liczba łóżek szpitalnych – zob. rys. 14 – lub 
możliwe do uniknięcia pobyty w szpitalu) i produkty lecznicze (np. nieoptymalny wybór, 
zakup i wycena). 

Rys. 14 – Liczba łóżek szpitalnych na 1 000 mieszkańców (2016) 

 
Źródło: Dane statystyczne OECD na temat zdrowia. 

63 Ze stabilnością finansowania systemów ochrony zdrowia ściśle powiązana jest kwestia 
ich wytrzymałości systemowej, zdefiniowana jako zdolność do odpowiedniego reagowania 
na zmiany. W szczególności zmiany demograficzne we współczesnym społeczeństwie będą 
wymagać nie tylko zwiększenia ilości oferowanych świadczeń zdrowotnych, ale także 

                                                      
17 OECD, Tackling Wasteful Spending on Health, styczeń 2017 r. 
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transformacji, gdyż odchodzi się od doraźnej szpitalnej opieki zdrowotnej na rzecz bardziej 
długoterminowej i skoncentrowanej na jednostce opieki ambulatoryjnej. 

64 Komisja Europejska stale podkreśla potrzebę zreformowania systemów zdrowia 
publicznego w celu zapewnienia ich stabilności i jednocześnie utrzymania powszechnego 
dostępu do dobrej jakości usług opieki. Wspiera ona państwa członkowskie w tych 
działaniach, zapewniając analizy, wytyczne i narzędzia monitorowania lub oceny, a także 
zalecając reformy w kontekście europejskiego semestru. 

65 Ponadto Komisja ustanowiła panel niezależnych ekspertów, aby zapewniać doradztwo 
na temat inwestowania w sektor zdrowia, oraz wprowadziła szereg inicjatyw mających na 
celu poprawę skuteczności i wytrzymałości krajowych systemów ochrony zdrowia, a tym 
samym zwiększenie ich stabilności. Jedną z takich inicjatyw jest ocena technologii 
medycznych, stanowiąca naukowe podejście do oceny skuteczności technologii medycznych. 
Państwa członkowskie współpracują w ramach sieci18, aby ograniczyć powielanie prac na 
szczeblu krajowym. 

66 Komisja wspiera również w szczególności dążenia państw członkowskich do 
skoordynowania prowadzonych przez nie inicjatyw w dziedzinie badań naukowych i e-
zdrowia w celu zwiększenia wydajności i uzyskania oszczędności. Na działania te 
przeznaczone jest finansowanie z UE – głównie w ramach programu „Horyzont 2020” 
i kolejnych programów w zakresie badań naukowych. 

67 W całej UE państwa członkowskie podejmowały stałe wysiłki na rzecz zreformowania 
swoich systemów ochrony zdrowia, aby zwiększyć nie tylko ich skuteczność, ale także 
stabilność finansowania oraz wytrzymałość. 

68 W niektórych obszarach poczyniono już wprawdzie postępy – takie jak oszczędności 
w odniesieniu do szpitali – w nadchodzących latach proces ten pozostanie jednak w centrum 
uwagi podmiotów odpowiedzialnych za zdrowie publiczne. 

 

                                                      
18 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie 

stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej. 
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Wstęp 

69 W niniejszej części kompendium kontroli przedstawiono podsumowanie rezultatów 
wybranych kontroli przeprowadzonych przez 23 NOK państw członkowskich19 i Europejski 
Trybunał Obrachunkowy. 

Metodyka kontroli 

70 NOK przeprowadzają kontrole zgodnie z międzynarodowymi standardami najwyższych 
organów kontroli i odpowiednimi standardami wdrażania opracowanymi na szczeblu 
krajowym, aby zapewnić dobrą jakość działań i sprawozdań kontrolnych. 

71 Metodyka i procedury kontroli były wybierane i stosowane tak, aby zagwarantować 
wykonanie zadań kontrolnych w możliwie najskuteczniejszy sposób. 

72 Dowody kontroli były gromadzone w drodze analizy dokumentacji i danych 
(statystycznych), a także wywiadów z krajowymi i regionalnymi organami lub beneficjentami. 
W odpowiednich przypadkach przeprowadzano także badania ankietowe w celu uzyskania 
opinii od większej lub szerszej grupy respondentów. Inne zastosowane metody obejmowały 
testowanie bezpośrednie, studia przypadków i analizy porównawcze. 

Okres objęty kontrolą 

73 Skutki działań strukturalnych i oddziaływanie programów często trudno skontrolować 
na wczesnym etapie. Kontrole uwzględnione w niniejszym kompendium koncentrowały się 
na programach wieloletnich wdrażanych w latach 2011–2019. 

74 W poniższej tabeli 1przedstawiono zarys głównych obszarów tematycznych, w których 
NOK przeprowadziły prace kontrolne.  

                                                      
19 Austria, Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, 

Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, 
Węgry i Włochy. 
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Tabela 1 – Przegląd prac kontrolnych NOK z UE uwzględnionych w niniejszym kompendium 
kontroli 

NOK Tytuł kontroli 

Główny obszar tematyczny 
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Austria 
Zapewnianie jakości w przypadku 

niezależnej działalności osób 
wykonujących zawód medyczny 

     

Belgia 
Flamandzka polityka profilaktyki 

zdrowotnej – ocena wyników 
polityki 

     

Bułgaria E-zdrowie      

Czechy 
Środki finansowe wydatkowane 
przez wybrane szpitale tytułem 

zwrotu kosztów 
     

Dania Różnice w jakości opieki w duńskich 
szpitalach      

Estonia Działania państwa w ramach 
wdrażania systemu e-zdrowie      

Finlandia Prognozy trendów w wydatkach na 
zabezpieczenie społeczne      

Francja Zapobieganie zakażeniom 
związanym z opieką zdrowotną      

Grecja 

Kontrola zaległości finansowych 
państwa względem szpitali 

i Państwowego Zakładu Opieki 
Zdrowotnej 

     

Hiszpania 

Zarządzanie świadczeniami 
farmaceutycznymi i kontrola nad 

nimi sprawowana przez hiszpańskie 
Powszechne Towarzystwo 

Ubezpieczeń Wzajemnych Służby 
Cywilnej (MUFACE) 

     

Irlandia Zarządzanie planowymi zabiegami 
ambulatoryjnymi      

Litwa 
Dostępność świadczeń w ramach 

opieki zdrowotnej i ukierunkowanie 
na pacjenta 

     

Luksemburg 
Finansowanie inwestycji 
w szpitalach ze środków 

publicznych 
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Łotwa Czy projekt „E-zdrowie na Łotwie” 
jest krokiem w dobrym kierunku?      

Malta 
Funkcja lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej – fundament 
podstawowej opieki zdrowotnej 

     

Niemcy 
Badania w dziedzinie zdrowia 
wymagane do oceny wartości 

leczenia ortodontycznego 
     

Polska Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 
2      

Portugalia 

Dostęp obywateli do opieki 
zdrowotnej w portugalskim 
krajowym systemie opieki 

zdrowotnej 

     

Rumunia 

Kontrola wykonania zadań 
związanych z rozwojem 

infrastruktury zdrowotnej na 
szczeblu krajowym, regionalnym 

i lokalnym w celu zwiększenia 
dostępności świadczeń 

zdrowotnych 

     

Słowacja Finanse publiczne i własność 
placówek opieki zdrowotnej      

Słowenia Zwalczanie otyłości u dzieci      

Węgry 
Analiza podsumowująca 

doświadczenia zdobyte w wyniku 
kontroli szpitali 

     

Włochy 

Wdrażanie nadzwyczajnego 
programu renowacji budynków 
i modernizacji technologicznej 
nieruchomości należących do 
instytucji zdrowia publicznego 

     

Europejski 
Trybunał 

Obrachunkowy 

Działania UE w zakresie 
transgranicznej opieki zdrowotnej – 

ustanowiono ambitne cele, lecz 
konieczne jest usprawnienie 

zarządzania 
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Profilaktyka i ochrona zdrowia 

Cele kontroli 

75 Cztery spośród kontroli uwzględnionych w niniejszym kompendium koncentrowały się 
przede wszystkim na profilaktyce chorób i ochronie zdrowia. Kontrole te obejmują szeroki 
zakres tematów, od ogólnej polityki profilaktyki chorób w Belgii po kwestie szczegółowe, 
takie jak profilaktyka cukrzycy (Polska), otyłość u dzieci (Słowenia) i zakażenia związane 
z opieką zdrowotną (Francja). 

76 Ogólnym celem tych kontroli było dokonanie oceny, czy różne strategie polityczne 
i podejmowane na ich podstawie działania zostały odpowiednio opracowane i były 
skuteczne. W ramach niektórych kontroli zwracano szczególną uwagę na grupy społeczne 
zagrożone deprywacją. 

Główne uwagi 

77 W wyniku wszystkich kontroli odnotowano uchybienia w profilaktyce zdrowotnej 
i ochronie zdrowia. W Belgii, przykładowo, kontrola doprowadziła do wniosku, że politykę 
zdrowotną faktycznie realizowano różnie w zależności od poszczególnych celów 
zdrowotnych. Instytucje wdrażające co do zasady nie były zorientowane na rezultaty, 
a przekazywane przez nie sprawozdania często nie zawierały istotnych informacji na 
potrzeby oceny oddziaływania finansowanych interwencji. Ponadto w wielu kampaniach 
i interwencjach nie uwzględniono w wystarczającym stopniu potrzeb grup ludności 
znajdujących się w niekorzystnej sytuacji społecznej i nie dostosowano ich do tych potrzeb. 

78 W sprawozdaniu polskiego NOK stwierdzono, że pomimo wysokiej i stale rosnącej 
liczby osób cierpiących na cukrzycę w Polsce nie opracowano jeszcze ogólnopolskiej strategii 
działań ukierunkowanych na prewencję i leczenie tej choroby. 

79 Kontrola w Słowenii wykazała, że objęte nią Ministerstwa i instytut rzeczywiście 
przyczyniały się do rozwiązywania problemu otyłości u dzieci. Odnotowano jednak 
uchybienia, w tym fakt, że finansowane środki i działania nie zawsze docierały do wszystkich 
dzieci, a tym samym nie zapewniały równego traktowania. W ujęciu ogólnym systemowe 
podejście do promowania zdrowego stylu życia zostało zasadniczo ocenione jako bardziej 
wydajne niż wdrażanie konkretnych projektów. 
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80 Francuski NOK ocenił jako wciąż niewystarczające wdrażanie polityki dotyczącej 
zapobiegania zakażeniom związanym z opieką zdrowotną we Francji. Częstość występowania 
zakażeń nie zmalała od 2006 r., a sprawozdawczość zewnętrzna w zakresie tych zakażeń nie 
ma kompleksowego charakteru. Niedawno podjęte działania, takie jak utworzenie ośrodków 
kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną, są jednak uznawane za krok w dobrym 
kierunku. Obecnie należy podjąć nowe inicjatywy w celu rozszerzenia zakresu tej polityki na 
wszystkie segmenty opieki zdrowotnej oraz pełnego uwzględnienia zagrożenia opornością na 
antybiotyki. 

Dostęp do świadczeń zdrowotnych 

Cele kontroli 

81 W ramach sześciu kontroli uwzględnionych w niniejszym kompendium oceniano dostęp 
do świadczeń zdrowotnych. Trzy z tych kontroli (Litwa, Portugalia i Rumunia) dotyczyły 
ogólnego dostępu do świadczeń zdrowotnych, jedna (Niemcy) koncentrowała się na leczeniu 
ortodontycznym, a jedna (Malta) dotyczyła roli lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
w zapewnianiu dostępu do świadczeń zdrowotnych. Ponadto Europejski Trybunał 
Obrachunkowy zbadał, czy działania UE w zakresie transgranicznej opieki zdrowotnej 
zapewniają korzyści pacjentom. 

82 Poza zbadaniem kwestii dotyczących profilaktyki cukrzycy typu 2 polski NOK ocenił, czy 
pacjenci chorzy na cukrzycę mieli dostęp do świadczeń specjalistycznych i leków najnowszej 
generacji. 

83 Celem przeprowadzonych kontroli było przede wszystkim dokonanie oceny, czy 
zapewniono dostęp do świadczeń zdrowotnych i konsultacji specjalistycznych oraz czy 
działania zrealizowane w celu poprawy dostępu do świadczeń zdrowotnych były skuteczne. 

84 Dwie kontrole ukierunkowane bardziej szczegółowo miały na celu, odpowiednio, ogląd 
sytuacji w zakresie kosztów i procedur leczenia ortodontycznego (Niemcy) oraz ustalenie, 
w jakim stopniu lekarze podstawowej opieki zdrowotnej ułatwiali dostęp do świadczeń 
zdrowotnych (Malta). 
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Główne uwagi 

85 W ramach kontroli stwierdzono na poziomie ogólnym, że świadczenia zdrowotne nie 
zawsze były dostępne w odpowiednim czasie i miejscu lub w przystępnych cenach. 

86 Litewscy kontrolerzy odnotowali uchybienia związane z zarządzaniem świadczeniami 
zdrowotnymi i skracaniem list oczekujących na nie osób, a także planowaniem w zakresie 
zapotrzebowania na specjalistów opieki zdrowotnej. 

87 Podobne spostrzeżenia poczynił portugalski NOK, który w wyniku kontroli stwierdził, że 
w okresie trzech lat: od 2014 r. do 2016 r. doszło do wydłużenia czasu oczekiwania na 
konsultacje specjalistyczne oraz zwiększenia liczby pacjentów oczekujących na zabiegi. 

88 Rumuński NOK zaobserwował, że inwestycje infrastrukturalne w sektorze zdrowia tylko 
częściowo doprowadziły do celu, jakim było zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych. 
Główne uchybienia opisane w sprawozdaniu dotyczyły określania priorytetów w zakresie 
środków finansowych, koordynacji, monitorowania inwestycji i postępowań o udzielenie 
zamówienia. 

89 W sprawozdaniu z kontroli niemieckiego NOK stwierdzono, że korzyści z leczenia 
ortodontycznego nie były udowodnione naukowo, a pacjenci często musieli płacić za 
dodatkowe świadczenia ortodontyczne i leczenie. 

90 Sprawozdanie z maltańskiej kontroli miało bardziej pozytywny wydźwięk, gdyż 
oceniono w nim, że lekarze podstawowej opieki zdrowotnej wypełniali swoje funkcje 
zgodnie z działaniami strategicznymi zdefiniowanymi w krajowej strategii systemu ochrony 
zdrowia. Odnotowano w nim jednak, że dalsze rozszerzenie funkcji lekarza podstawowej 
opieki zdrowotnej, tak aby była ona bardziej zorientowana na pacjenta, wymagałoby zmiany 
w podziale środków finansowych. 

91 Europejski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że Komisja odpowiednio wspierała 
państwa członkowskie w procesie usprawniania informowania pacjentów o ich prawach do 
transgranicznej opieki zdrowotnej, chociaż nadal występowały w tym wsparciu pewne braki. 

92 Polski NOK wykazał, że nie zapewniano dostępu do specjalistycznego leczenia cukrzycy 
(typu 2) w odpowiednim czasie i miejscu. Czasy oczekiwania na konsultacje ulegały 
wydłużeniu, a w dostępie do świadczeń zdrowotnych występowały duże dysproporcje 
regionalne. 
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Jakość świadczeń zdrowotnych 

Cele kontroli 

93 Trzy spośród kontroli uwzględnionych w niniejszym kompendium – przeprowadzone 
przez NOK Austrii, Danii i Irlandii – dotyczą jakości świadczeń zdrowotnych. 

94 Dwie z nich koncentrowały się na konkretnych aspektach jakości w szpitalach: duński 
NOK ocenił jakość opieki w duńskich szpitalach i poddał analizie wszelkie różnice w jakości 
między szpitalami. Irlandzki NOK badał sposób zarządzania planowymi zabiegami 
ambulatoryjnymi. Przeanalizował przyczyny różnic między szpitalami, aby zidentyfikować 
możliwe sposoby zwiększenia liczby zabiegów ambulatoryjnych, a także przeszkody w tym 
względzie. Przeanalizował także wymianę informacji oraz zakres, w jakim wspomagała ona 
promowanie pomysłów dobrych praktyk. 

95 NOK Austrii ocenił organizację, wybraną tematykę i przejrzystość zapewniania jakości 
przez rząd federalny w przypadku niezależnej działalności osób wykonujących zawód 
medyczny. 

96 W swojej kontroli dotyczącej zapobiegania zakażeniom związanym z opieką zdrowotną 
francuski NOK dodatkowo przeanalizował skalę i koszty zakażeń związanych z opieką 
zdrowotną oraz znaczenie zasad higieny i prawidłowego przepisywania antybiotyków. 

Główne uwagi 

97 Na podstawie kontroli stwierdzono, że jakość świadczeń zdrowotnych była 
zróżnicowana w pewnych obszarach mogłaby zostać poprawiona. 

98 W sprawozdaniu w sprawie jakości opieki w duńskich szpitalach odnotowano 
uchybienia w leczeniu pacjentów oraz brak spójności w jakości opieki. Różnice w opiece 
zwiększały ryzyko ponownej hospitalizacji pacjentów i ich śmierci. Przyczyny wielu różnic 
wynikają jednak z czynników pozostających poza kontrolą szpitali. 

99 W irlandzkim sprawozdaniu w sprawie planowych zabiegów ambulatoryjnych 
przedstawiono podobne wnioski: pomimo ogólnego dążenia do zwiększenia liczby zabiegów 
ambulatoryjnych w porównaniu z leczeniem stacjonarnym między poszczególnymi szpitalami 
występowały znaczne różnice. Możliwe przyczyny obejmowały brak pisemnych protokołów 
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i list kontrolnych na potrzeby kwalifikacji pacjentów do zabiegów ambulatoryjnych oraz brak 
monitorowania bądź przeglądu liczby pacjentów kwalifikujących się do zabiegów 
ambulatoryjnych przez kierownictwo wyższego szczebla. 

100 W austriackim sprawozdaniu na temat zapewniania jakości w przypadku niezależnej 
działalności osób wykonujących zawód medyczny odnotowano uchybienia co do 
prawidłowości wytycznych dotyczących jakości, miar jakości wyjściowej, standardowej 
diagnozy oraz dokumentacji wyników. Ponadto zasugerowano ocenę opcji zwiększenia liczby 
kontroli prawidłowości samooceny lekarzy w drodze inspekcji w gabinetach. 

101 Francuski NOK stwierdził, że częstość występowania zakażeń związanych z opieką 
stacjonarną zmniejszała się do 2006 r., po czym przestała. Zasadnicze znaczenie w tym 
względzie mają odpowiednie egzekwowanie zasad higieny i prawidłowe przepisywanie 
antybiotyków. Ponadto aktywniejsze zarządzanie ryzykiem zakażenia wymaga także 
dokładniejszego uwzględniania wskaźników jakości przy wprowadzaniu regulacji dotyczących 
świadczenia opieki zdrowotnej. 

Nowe technologie i e-zdrowie 

Cele kontroli 

102 Trzy kontrole ujęte w niniejszym kompendium (Bułgaria, Estonia i Łotwa) koncentrują 
się na systemie e-zdrowie oraz stosowaniu nowych technologii w obszarze zdrowia. W trzech 
sprawozdaniach zbadano, czy zostały spełnione warunki wstępne dla wprowadzenia 
i dalszego rozwoju systemu e-zdrowie oraz czy był on skutecznie wdrażany. Łotewski NOK 
dodatkowo ocenił, czy zastosowanie e-zdrowia doprowadziło do osiągnięcia celu 
polegającego na promowaniu wydajniejszej opieki zdrowotnej. 

Główne uwagi 

103 We wszystkich trzech sprawozdaniach odnotowano, że chociaż e-zdrowie było 
uznawane za krajowy priorytet w obszarze zdrowia, jego wdrażanie nie spełniło oczekiwań, 
a związane z nim cele osiągnięto tylko częściowo. 

104 Wynikało to z szeregu różnych przyczyn. W sprawozdaniu bułgarskim odnotowano 
brak koniecznych warunków wstępnych dla skutecznego wdrażania e-zdrowia, 
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w szczególności brak ram regulacyjnych, kompleksowo zdefiniowanych zakresów 
odpowiedzialności oraz skutecznego systemu koordynacji i harmonizacji między różnymi 
podmiotami. W związku z tym we wdrażaniu e-zdrowia w Bułgarii nastąpiły opóźnienia, 
a podejmowane działania były tylko częściowo skuteczne. 

105 W ramach kontroli przeprowadzonej przez estoński NOK także stwierdzono, że 
zastosowanie e-zdrowia nie przyniosło zakładanych celów, zaś jedynym rozwiązaniem 
technicznym aktywnie wykorzystywanym w momencie przeprowadzania kontroli były 
recepty elektroniczne. W niewielkim stopniu korzystano z elektronicznej dokumentacji 
medycznej i odnośników do obrazów medycznych, a rejestracja cyfrowa (elektroniczny 
system rezerwacji wizyt) nie została wdrożona. Odnotowano dalsze uchybienia 
w planowaniu strategicznym dotyczącym e-zdrowia i w zarządzaniu nim, a wdrażanie, oprócz 
tego, że było opóźnione, kosztowało o wiele więcej, niż początkowo planowano. 

106 W sprawozdaniu łotewskiego NOK zawarto podobną ocenę, gdyż także odnotowano 
w nim uchybienia we wdrażaniu systemu e-zdrowie, głównie polegające na braku 
zaangażowania kluczowych zainteresowanych stron, a także problemy w zarządzaniu 
projektami i nadzorze nad nimi. W rezultacie także w tym przypadku kontrolerzy ocenili, że 
cel związany z e-zdrowiem został jedynie częściowo osiągnięty. 

Stabilność budżetowa i inne aspekty finansowe 

Cele kontroli 

107 Osiem spośród kontroli uwzględnionych w niniejszym kompendium poświęcono 
analizie stabilności lub innych aspektów finansowych dotyczących zdrowia publicznego. 
Cztery z tych kontroli (Grecja, Czechy, Słowacja i Węgry) koncentrowały się na kwestiach 
zgodności, podczas gdy pozostałe cztery (Finlandia, Hiszpania, Luksemburg i Włochy) – na 
ogólniejszych aspektach stabilności budżetowej i zarządzania finansami. 

108 Obszary objęte wspomnianymi czterema kontrolami obejmowały takie tematy jak 
prognozy trendów w wydatkach na zabezpieczenie społeczne (Finlandia), inwestycje 
publiczne w sektorze zdrowia (Luksemburg i Włochy) i należyte zarządzanie finansami 
w zakresie płatności za leki (Hiszpania). 



CZĘŚĆ II – Przegląd prac przeprowadzonych przez NOK 

 45 
 

 

Główne uwagi 

109 Do najpowszechniejszych problemów odnotowanych w ramach kontroli zgodności 
należały uchybienia w postępowaniach o udzielenie zamówienia, a także kontroli 
wewnętrznej, zarządzaniu finansami oraz zarządzaniu przeterminowanymi zobowiązaniami. 

110 W ramach fińskiej kontroli dotyczącej prognozowania trendów w wydatkach na 
zabezpieczenie społeczne zidentyfikowano możliwość udoskonalenia wykorzystywanego 
modelu i dokumentacji dotyczącej metodyki oraz wskazano, że rezultaty prognoz nie były 
regularnie publikowane. 

111 Kontrolerzy z luksemburskiego NOK odnotowali niedociągnięcia w zakresie 
zatwierdzania, koordynacji i monitorowania większych inwestycji oraz powiązanej 
sprawozdawczości. 

112 Podobne problemy dostrzegł włoski NOK, który stwierdził, że prowadzona 
sprawozdawczość nie była wystarczająca do celów monitorowania wdrażania projektów. 
Ponadto ocenił on, że nie wykorzystywano w wydajny sposób partnerstwa publiczno-
prywatnego. 

113 W hiszpańskim sprawozdaniu stwierdzono, że przy wypłacie świadczeń 
farmaceutycznych na rzecz aptek i szpitali tylko częściowo przestrzegano odpowiednich 
przepisów i zasad należytego zarządzania finansami. 

Działania pokontrolne 

114 Wszystkie NOK, zgodnie z zasadami i dobrymi praktykami, monitorują realizację 
swoich zaleceń. Indywidualne podejście zależy od wewnętrznych przepisów każdego NOK. 
Działania pokontrolne mogą przybierać formę monitorowania wdrożenia każdego zalecenia 
lub mogą być prowadzone w ramach innego zadania kontrolnego. 

115 Zazwyczaj prowadzono je w okresie od roku do trzech lat po upływie terminu 
wdrożenia zaleceń, zgodnie z wewnętrznymi przepisami NOK. Niektóre NOK prowadzą 
działania pokontrolne bez określania konkretnych ram czasowych. 
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Profilaktyka i ochrona zdrowia 
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Belgia 
Rekenhof / Cour des comptes / Rechnungshof 
Flamandzka polityka profilaktyki zdrowotnej – ocena wyników 
polityki 

Zarys kontroli 

116 Przedmiotem kontroli prowadzonej przez belgijski NOK była ocena wyników 
flamandzkiej polityki profilaktyki zdrowotnej w okresie od 2014 r. do początku 2015 r. 

117 Stosowanie profilaktyki w dążeniu do osiągnięcia korzyści zdrowotnych i lepszej 
jakości życia ludności jest jednym z celów określonych w memorandum politycznym 
flamandzkiego Ministra zdrowia publicznego. Flamandzką politykę profilaktyki zdrowotnej 
sformułowano w postaci kilku celów zdrowotnych. Realizuje ją szereg organizacji 
subsydiowanych na jej podstawie. 

Sposób przeprowadzenia kontroli 

118 Oceny dokonano na podstawie następujących pytań: 

o Czy wdrażanie polityki profilaktyki zdrowotnej było dobrze opracowane 
i zorganizowane? 

o Czy polityka profilaktyki zdrowotnej jest wdrażana zgodnie z oczekiwaniami i czy proces 
ten ma dobrą jakość? 

o W jakim zakresie podczas wdrażania zwraca się szczególną uwagę na grupy znajdujące 
się w niekorzystnej sytuacji społecznej? 

119 Głównymi jednostkami kontrolowanymi były flamandzkie Ministerstwo Opieki 
Społecznej, Zdrowia Publicznego i Rodziny oraz flamandzka Agencja ds. Opieki i Zdrowia. 
Ocena opierała się przede wszystkim na analizie dokumentów i wywiadach. 
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Główne uwagi 

120 W praktyce stwierdzono, że kontekst wdrażania polityki znacznie różnił się 
w przypadku poszczególnych celów zdrowotnych oraz że możliwe jest usprawnienie 
organizacji prac w terenie. 

o W niektóre cele zdrowotne zaangażowanych było wiele organizacji wdrażających, ale 
podział zadań między nimi nie zawsze był jasny, w związku z czym do osiągnięcia 
porozumienia konieczne były wielostronne konsultacje. 

o W przypadku innych celów zdrowotnych „w terenie” nie były obecne prawie żadne 
organizacje, w związku z czym wsparcie było niewystarczające. 

o Podział środków finansowych między cele zdrowotne i organizacje wdrażające nie był 
wystarczająco uzasadniony i opierał się na przydziale stosowanym w przeszłości. 

121 Wybór organizacji wdrażających miał charakter naboru, w wyniku czego zabrakło 
elementu wymiany wiedzy i pojawiły się napięcia między zaangażowanymi organizacjami. 

122 Organizacje wdrażające co do zasady nie były zorientowane na rezultaty w obszarze 
opracowywania metodyki. Ich sprawozdania zawierały zbyt mało informacji, aby pozwolić na 
ocenę oddziaływania prowadzonych przez nie prac. 

123 Ponadto nie poświęcono wystarczającej uwagi grupom ludności znajdującym się 
w niekorzystnej sytuacji społecznej. 

Zalecenia 

124 Kontekst wdrażania 

o Należy usprawnić strukturę wdrażania w przypadku zapobiegania samobójstwom, 
zadania w zakresie zapobiegania uzależnieniu od tytoniu, alkoholu i narkotyków 
powinny opierać się na jasnych umowach, a w zakresie do profilaktyki cukrzycy należy 
przeprowadzić więcej działań w terenie. 
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o Narzędzia służące zwiększaniu poziomu wiedzy na temat badań przesiewowych 
w kierunku nowotworów powinny być lepiej koordynowane i ukierunkowane na 
niewystarczająco uwzględniane grupy docelowe. 

o Zapobieganie wypadkom powinno w większym stopniu koncentrować się na 
stymulowaniu konsultacji międzydyscyplinarnych, co można osiągnąć dzięki 
wprowadzeniu jasnej metody pracy, podziałowi zadań i umowom o współpracy między 
różnymi podmiotami. 

o Należy opracować długoterminową wizję dotyczącą aktywności fizycznej. Należy także 
zapewnić terenowe wsparcie na rzecz wdrażania metodyk dotyczących celów 
zdrowotnych związanych z żywieniem i ćwiczeniami fizycznymi. 

o Podział środków finansowych na różne cele zdrowotne lub obszary profilaktyki 
powinien być wyraźnie uzasadniony. 

125 Wdrażanie polityki profilaktyki zdrowotnej 

o Rząd musi w dalszym ciągu oceniać wady i zalety naboru konkursowego. 

o Produkty organizacji partnerskich związane z opracowywaniem metodyki zasługują na 
lepsze planowanie i monitorowanie oraz powinny być powiązane z budżetem. 

o Flamandzki Minister zdrowia publicznego powinien dążyć do większego zaangażowania 
w profilaktykę na szczeblu lokalnym i regionalnym. 

o Zawieranie umów o zarządzanie powinno być w jak największym stopniu dostosowane 
do planów działania dotyczących celów zdrowotnych. 

o Flamandzka Agencja ds. Opieki i Zdrowia powinna zadbać o to, by faktyczne wdrażanie 
mogło być uzgadniane z inicjatywami zaproponowanymi w planie rocznym. 

o Należy zwiększyć rolę punktów poradnictwa dla uczniów w dążeniu do osiągnięcia 
flamandzkich celów zdrowotnych. 

126 Logo (lokalne sieci zdrowotne) 

o Należy wyjaśnić naturę stosunków między flamandzką Agencją ds. Opieki i Zdrowia, 
flamandzkim Instytutem Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób oraz sieciami Logo, 
a także je zoptymalizować. 
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o Należy zweryfikować rolę sieci Logo w opracowywaniu metodyki oraz wzmocnić ją. 

o Należy zwiększyć spójność i poprawić jakość informacji zawartych w systemie 
rejestracji. 

127 Projekty 

o Flamandzki rząd powinien wykazać wartość dodaną dofinansowania dla organizacji 
(partnerskich) zaangażowanych w projekty dotyczące profilaktyki. 

o Projekty realizowane od kilku lat należy poddać ocenie w celu włączenia ich do 
standardowych działań organizacji wdrażającej. 

128 Grupy ludności w niekorzystnej sytuacji społecznej 

o Rząd flamandzki powinien inwestować większe środki w opracowywanie metodyki 
i materiałów skutecznie motywujących osoby żyjące w ubóstwie do prowadzenia 
zdrowego stylu życia, w tym inwestować w budowanie wiedzy w organizacjach 
wdrażających w tym obszarze. 

Publikacja i działania następcze 

129 Sprawozdanie opublikowano w formacie elektronicznym na stronie internetowej 
belgijskiego Trybunału Obrachunkowego w dniu 23 lutego 2016 r. i przedstawiono Komisji 
Opieki Społecznej, Zdrowia Publicznego i Rodziny flamandzkiego parlamentu w dniu 8 marca 
2016 r. Działania następcze podejmowane w następstwie każdego zalecenia są zasadniczo 
określone w corocznych dokumentach Ministra dotyczących polityki. 

Oczekiwane oddziaływanie 

130 Podczas przeprowadzania kontroli wprowadzono zmiany w obowiązującym 
ustawodawstwie oraz podjęto szereg inicjatyw, które usunęły niektóre tzw. wąskie gardła 
(np. wytyczne dotyczące opracowania i oceny metod profilaktyki). 

Nowy ogólny cel zdrowotny dotyczący zdrowego odżywiania się, siedzącego trybu życia, 
aktywności fizycznej, tytoniu, alkoholu i narkotyków został przyjęty we wrześniu 2017 r.  
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Francja 
Cour des comptes 
Zapobieganie zakażeniom związanym z opieką 
zdrowotną – dalsze kroki 

Zarys kontroli 

131 Kontrolerzy francuskiego NOK oceniali zapobieganie zakażeniom związanym z opieką 
zdrowotną w latach 2010-2018. 

132 Zakażenie jest uznawane za związane z opieką zdrowotną, jeśli pojawia się podczas 
leczenia pacjenta przez pracownika medycznego w ramach opieki ambulatoryjnej, 
w placówce pielęgnacyjno-opiekuńczej lub instytucji zdrowia publicznego (w tym ostatnim 
przypadku kwalifikuje się je jako zakażenie szpitalne). Niekoniecznie musi ono zbiegać się 
w czasie z samym leczeniem: może pojawić się od 48 godzin do jednego roku po jego 
zakończeniu. 

133 W ciągu ostatnich 30 lat Francja wdrażała usystematyzowaną politykę publiczną 
mającą na celu zapobieganie zakażeniom związanym z opieką zdrowotną, głównie 
w szpitalach, oraz dążenie do wypłacania odszkodowań pacjentom. W wyniku publikowania 
przez media materiałów na temat grupowych przypadków zakażeń w niektórych instytucjach 
zdrowia publicznego stowarzyszenia pacjentów zaczęły odgrywać decydującą rolę 
w realizacji tej polityki. 

134 Zrealizowane działania pozwoliły najpierw na ograniczenie, a następnie 
ustabilizowanie na poziomie 5% liczby zakażonych pacjentów przebywających w szpitalach 
(tj. około 470 000 zakażonych pacjentów rocznie). Chociaż zakażenia związane z opieką 
zdrowotną najczęściej wywołują przejściowy dyskomfort, mogą mieć o wiele poważniejsze 
konsekwencje. Liczba zakażonych pacjentów w opiece ambulatoryjnej nie jest jednak znana, 
a prowadzenie jej pomiaru w placówkach pielęgnacyjno-opiekuńczych znajduje się nadal na 
wczesnym etapie. 
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Sposób przeprowadzenia kontroli 

135 Ocena opierała się na następujących pytaniach: 

o Główne pytanie kontrolne: jakie znaczenie ma polityka zapobiegania zakażeniom 
związanym z opieką zdrowotną? 

o Pytania szczegółowe: 

 Jakie są koszty i skala chorób związanych z opieką zdrowotną? 

 Jakie rezultaty przyniosła polityka wdrażana przez Ministerstwo Solidarności 
i Zdrowia oraz jego różne organy? 

 W jaki sposób można uwzględnić kwestie związane z opieką nad pacjentami poza 
szpitalami i opornością na antybiotyki? 

 Na jakich poziomach zarządzania ryzykiem należy zająć się restrukturyzacją działań 
publicznych? 

 W jaki sposób można egzekwować odpowiedzialność różnych podmiotów? 

136 Głównymi jednostkami kontrolowanymi były francuskie Ministerstwo Solidarności 
i Zdrowia, różne podmioty wdrażające jego politykę, zarówno na szczeblu krajowym, jak 
i regionalnym, a także szpitale publiczne. 

137 Ocena opierała się na wywiadach i kwestionariuszach wysłanych do wszystkich 
właściwych organów. 

Główne uwagi 

138 Trybunał Obrachunkowy poczynił następujące ustalenia: 

o W ciągu ostatnich trzydziestu lat organy publiczne, instytucje zdrowia publicznego 
i pracownicy opieki zdrowotnej wdrażali politykę publiczną mającą na celu zapobieganie 
zakażeniom szpitalnym. Rezultaty nadal są niezadowalające. Częstość występowania 
zakażeń związanych z opieką stacjonarną obniżała się do 2006 r., po czym przestała, 
przy czym sprawozdawczość zewnętrzna w zakresie zakażeń szpitalnych nie ma 
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kompleksowego charakteru. Obecnie należy podjąć dalsze działania w celu rozszerzenia 
zakresu tej polityki na wszystkie segmenty opieki zdrowotnej oraz pełnego 
uwzględnienia zagrożenia opornością na antybiotyki. 

o Utworzenie w ostatnim czasie ośrodków kontroli zakażeń związanych z opieką 
zdrowotną we wszystkich regionach powinno umożliwić prowadzenie działań we 
współpracy z pracownikami opieki zdrowotnej w ramach opieki ambulatoryjnej 
i placówek pielęgnacyjno-opiekuńczych, a także lepsze koordynowanie działań 
z regionalnymi agencjami ds. zdrowia. W ramach tej nowej struktury Ministerstwo 
Solidarności i Zdrowia, za pośrednictwem Agencji Zdrowia Publicznego, musi zająć 
należne mu miejsce w obszarze kierowania działaniami publicznymi i ich koordynacji. 

o W świetle tych nowych wyzwań zasadnicze znaczenie ma także wzmocnienie pozycji 
wszystkich zainteresowanych stron w rygorystycznym egzekwowaniu zasad higieny 
i prawidłowym przepisywaniu antybiotyków. Aktywniejsze zarządzanie ryzykiem 
zakażenia wymaga także lepszego uwzględniania wskaźników jakości podczas 
wprowadzania regulacji dotyczących świadczenia opieki zdrowotnej oraz dokonania 
przeglądu systemów wypłaty odszkodowań, co wpłynie na świadomość dotyczącą 
odpowiedzialności. 

Zalecenia 

139 Trybunał Obrachunkowy sformułował następujące zalecenia: 

o przeprowadzenie krajowego badania ankietowego dotyczącego występowania zakażeń 
związanych z opieką zdrowotną w opiece ambulatoryjnej, w razie konieczności 
z dostosowaną metodyką, aby wskazać sektory ryzyka i działania, jakie należy rozwijać; 

o jednoznaczne powierzenie Agencji Zdrowia Publicznego (Santé Publique France), 
instytucji publicznej podlegającej nadzorowi Ministerstwa Solidarności i Zdrowia, 
zadania koordynacji misji i sposobów działania ośrodków kontroli zakażeń związanych 
z opieką zdrowotną; 

o wdrożenie szeregu działań ukierunkowanych na ograniczenie spożycia antybiotyków 
oraz dostosowanie wynagrodzenia, w oparciu o cele zdrowia publicznego, 
przydzielanego lekarzom prowadzącym prywatną praktykę, tak aby zapewnić 
skuteczność tych działań; 
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o regionalne agencje ds. zdrowia powinny traktować priorytetowo inspekcje i kontrole 
placówek opieki zdrowotnej oraz wyciągać z nich wszystkie wnioski operacyjne, łącznie 
z zawieszeniem działalności; 

o dokonanie przeglądu kryteriów służących do określania wielkości i składu operacyjnych 
zespołów ds. higieny w instytucjach zdrowia publicznego na podstawie działalności tych 
instytucji i zaleceń międzynarodowych. W szpitalach publicznych zespoły te powinny 
zostać zebrane w ramach terytorialnych grup szpitali (groupements hospitaliers de 
territoire); 

o zniesienie zawieszenia obowiązku szczepienia się pracowników opieki zdrowotnej 
przeciwko grypie (powtórzone zalecenie). 

Publikacja i działania następcze 

140 Pierwszy przewodniczący Trybunału Obrachunkowego przedłożył roczne 
sprawozdanie publiczne za 2019 r. prezydentowi Republiki Francuskiej w dniu 4 lutego 
2019 r. Zostało ono następnie przedstawione mediom i opublikowane w wersji 
elektronicznej na stronie internetowej Trybunału Obrachunkowego w dniu 6 lutego 2019 r. 
Zostało także przedstawione Zgromadzeniu Narodowemu w dniu 6 kwietnia 2019 r., 
a następnie Senatowi w dniu 7 kwietnia 2019 r. 

141 Francuski Trybunał Obrachunkowy przywiązuje szczególną wagę do realizacji swoich 
zaleceń. Trzy lata po opublikowaniu swoich sprawozdań bada zakres, w jakim jego zalecenia 
zostały wdrożone, a także faktyczne skutki wdrożonych zaleceń. W rocznym sprawozdaniu 
publicznym może znaleźć się sprawozdanie z monitorowania. 

Oczekiwane oddziaływanie 

142 Prowadzenie polityki dotyczące zapobiegania zakażeniom związanym z opieką 
zdrowotną jest niezbędne. Wobec liczby pacjentów, których problem ten dotyczy, należy 
wdrożyć skuteczne działania w celu zapewnienia leczenia w możliwie najbezpieczniejszym 
środowisku. 
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Polska 
Najwyższa Izba Kontroli (NIK) 
Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 

Zarys kontroli 

143 Kontrola przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli koncentrowała się na ocenie 
profilaktyki i leczenia cukrzycy typu 2 w latach 2013–2017 w ambulatoryjnej opiece 
zdrowotnej oraz w latach 2015–2017 w stacjonarnej opiece zdrowotnej. 

144 Dane szacunkowe wskazują, że nawet co jedenasta osoba w Polsce może cierpieć na 
cukrzycę (typu 1 i 2), a liczba chorych dotkniętych tym schorzeniem rośnie co roku o 2,5%. 
Nieleczona cukrzyca prowadzi do szeregu negatywnych skutków takich jak np.: udary, 
nadciśnienie, amputacja kończyn (jako powikłanie tzw. stopy cukrzycowej), a w konsekwencji 
wzrostu liczby osób, które utraciły możliwość wykonywania pracy i korzystają ze świadczeń 
społecznych. 

Sposób przeprowadzenia kontroli 

145 Ocena została przeprowadzona na podstawie następującego głównego pytania 
kontrolnego: 

o Czy system ochrony zdrowia zapewnia wczesne wykrycie osób zagrożonych i chorych na 
cukrzycę typu 2 oraz wdrażanie skutecznych metod leczenia tego schorzenia? 

146 Pytania szczegółowe: 

o Czy Ministerstwo Zdrowia kształtowało politykę zdrowotną państwa na rzecz 
profilaktyki i poprawy stanu zdrowia obywateli chorych na cukrzycę? 

o Czy Narodowy Fundusz Zdrowia zapewniał dostępność świadczeń w zakresie 
diabetologii oraz środki na leczenie cukrzycy i jej powikłań? 
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o Czy świadczeniodawcy podejmowali działania w zakresie profilaktyki i wczesnego 
wykrywania cukrzycy typu 2 oraz jej leczenia? 

o Czy zapewniali pacjentom chorym na cukrzycę typu 2 dostęp do świadczeń 
specjalistycznych? 

o Czy wdrażali metody leczenia cukrzycy typu 2 wykorzystujące leki najnowszej generacji? 

147 Głównymi jednostkami kontrolowanymi były Ministerstwo Zdrowia, Centrala 
Narodowego Funduszu Zdrowia oraz świadczeniodawcy. Zastosowana metodyka 
obejmowała przegląd dokumentów, badania ankietowe oraz wyjaśnienia pobierane od 
pracowników jednostek kontrolowanych i niekontrolowanych. 

Główne uwagi 

148 Cukrzyca jest uznawana za chorobę cywilizacyjną, a przeciwdziałanie jej stanowi 
jeden z priorytetów Ministerstwa Zdrowia, odpowiedzialnego za kształtowanie polityki 
zdrowotnej państwa. Nie opracowano jednak ogólnokrajowej strategii ukierunkowanej na 
prewencję, leczenie oraz opiekę nad osobami chorymi na cukrzycę. 

149 Minister Zdrowia nie rozpoznał w wystarczającym stopniu potrzeb zdrowotnych 
ludności i nie określił liczby lekarzy diabetologów niezbędnych do sprawowania opieki nad 
populacją pacjentów chorych na cukrzycę. W ograniczonym zakresie upowszechniał również 
edukację diabetologiczną. 

150 Polscy pacjenci nie mieli dostępu do innowacyjnego leczenia cukrzycy typu 2, gdyż 
żadnego z leków, które uzyskały pozytywne rekomendacje Agencji Oceny Technologii 
Medycznych i Taryfikacji, tj. z grupy leków inkretynowych i flozyn, nie wprowadzono na listy 
leków refundowanych. 

151 Chociaż Narodowy Fundusz Zdrowia podejmował działania zmierzające do poprawy 
leczenia pacjentów z cukrzycą typu 2, wzrastała liczba pacjentów oczekujących na wizytę 
w poradni diabetologicznej i na hospitalizację oraz wydłużał się czas oczekiwania na 
udzielenie świadczenia. Jednocześnie zmniejszała się liczba świadczeniodawców 
realizujących umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 
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152 Brak odpowiednich wpisów w dokumentacji medycznej wskazuje także, że lekarze 
w wielu przypadkach nie stosowali zasad postępowania medycznego wobec osób 
zagrożonych cukrzycą i pacjentów chorych na cukrzycę typu 2 wskazanych w zaleceniach 
Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego (PTD) lub nierzetelnie prowadzili dokumentację. 
W niektórych przypadkach pacjenci nie stosowali się do zaleceń lekarzy. W rezultacie wyniki 
leczenia były niedostateczne, a koszty leczenia powikłań cukrzycy typu 2 były wysokie. 

Zalecenia 

153 Najwyższa Izba Kontroli sformułowała następujące zalecenia: 

o Przygotowanie przez Ministra Zdrowia ogólnopolskiego, kompleksowego programu 
działań mających na celu zapobieganie, wczesną diagnozę i leczenie cukrzycy. 

o Podjęcie działań mających na celu oszacowanie populacji niezdiagnozowanych, którzy 
nie wiedzą że chorują na cukrzycę, i wypracowanie metod dotarcia do tych osób 
z odpowiednią informacją o objawach i skutkach tej choroby, a także zachęcania ich do 
wykonania odpowiedniej diagnostyki i rozpoczęcia terapii. 

o Zintensyfikowanie przez Ministra Zdrowia działań mających na celu opracowanie 
modelu planowania kadr medycznych. 

o Podjęcie działań przez Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia mających na celu 
zapewnienie pacjentom z cukrzycą dostępu do świadczeń realizowanych w ramach 
kompleksowej ambulatoryjnej opieki specjalistycznej nad pacjentem z cukrzycą oraz 
kompleksowego leczenia ran przewlekłych na terenie całego kraju. 

o Zalecenia dla świadczeniodawców: 

 Kierowanie pacjentów chorych na cukrzycę na badania diagnostyczne i konsultacje 
specjalistyczne z częstotliwością zalecaną przez Polskie Towarzystwo 
Diabetologiczne. 

 Kierowanie pacjentów na badania przesiewowe w kierunku cukrzycy zgodnie 
z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. 

 Stosowanie się do zaleceń Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego w zakresie 
prowadzenia profilaktyki cukrzycy typu 2. 
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 Prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej w sposób zapewniający pełną 
i rzetelną informację o procesie diagnozowania i leczenia pacjenta. 

154 Efektem skoordynowanych działań, podejmowanych przez organy władzy publicznej 
we współpracy z podmiotami leczniczymi, a także organizacjami działającymi na rzecz 
pacjentów, powinno być także upowszechnienie zdrowego stylu życia, obejmującego 
aktywność fizyczną i sposoby odżywiania się, co powinno sprzyjać ograniczeniu 
występowania cukrzycy typu 2 w Polsce. 

Publikacja i działania następcze 

155 Sprawozdanie zostało opublikowane na stronie internetowej Najwyższej Izby Kontroli 
w dniu 26 marca 2018 r. i zostało przesłane do najwyższych i centralnych organów władzy 
państwowej. Wywołało duży oddźwięk medialny, a także było szeroko komentowane przez 
ekspertów zajmujących się problematyką ochrony zdrowia. 

156 W odpowiedzi na sprawozdanie polski Minister Zdrowia poinformował NIK 
o działaniach podjętych w celu wdrożenia zaleceń pokontrolnych, w tym o rozpoczęciu prac 
nad analizą potrzeb oraz wypracowaniem koncepcji nowego programu zdrowotnego, a także 
działaniach zmierzających do poprawy skuteczności edukacji zdrowotnej i profilaktyki 
chorób. 

Oczekiwane oddziaływanie 

157 Wzmocnienie systemu ochrony zdrowia poprzez zapewnienie skuteczniejszego 
nadzoru nad profilaktyką cukrzycy oraz opieką nad chorym na cukrzycę, zwiększenie 
skuteczności edukacji diabetologicznej, a także skoordynowanie działań w celu ograniczenia 
dynamiki nowych przypadków cukrzycy. 

  



CZĘŚĆ III – Sprawozdania NOK w skrócie 
Profilaktyka i ochrona zdrowia 
 60 
 

 

 

Słowenia 
Računsko Sodišče Republike Slovenije 
Zwalczanie otyłości u dzieci 

Zarys kontroli 

158 Kontrola przeprowadzona przez słoweński NOK miała na celu dokonanie oceny, czy 
mechanizmy zwalczania otyłości u dzieci są skuteczne i wydajne. Kontrola objęła lata 2015–
2016. 

159 Trybunał Obrachunkowy Republiki Słowenii podjął decyzję o przeprowadzeniu 
kontroli dotyczącej zwalczania otyłości u dzieci z powodu alarmujących danych 
statystycznych na temat dzieci cierpiących na nadwagę i otyłość. 

160 W 1989 r. 12,5% dzieci uczęszczających do szkoły podstawowej w Republice Słowenii 
miało nadwagę, a 2,35% było otyłych. Chociaż odsetek uczniów szkół podstawowych 
cierpiących na nadwagę i otyłość zmniejsza się od 2010 r., w 2016 r. wartości liczbowe były 
nadal wyższe o odpowiednio 43,2% i 193,6% niż w 1989 r. 

161 Problemy z nadwagą i otyłością zależą w dużym stopniu od statusu społeczno-
ekonomicznego rodziny oraz zaangażowania poszczególnych osób. Państwo może jedynie 
wdrażać strategie polityczne mające na celu promowanie zdrowego stylu życia. 

Sposób przeprowadzenia kontroli 

162 Ocena opierała się na głównym pytaniu kontrolnym: „Czy Republika Słowenii 
odpowiednio zwalcza otyłość u dzieci?” oraz następujących pytaniach szczegółowych: 

o Czy cele i działania na potrzeby zwalczania otyłości u dzieci były odpowiednio 
planowane? 
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o Czy działania prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji, Nauki 
i Sportu oraz Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego w ramach wdrażania działań 
związanych ze zwalczaniem otyłości u dzieci są skuteczne? 

o Czy cele w zakresie zwalczania otyłości u dzieci zostały osiągnięte oraz czy odsetek 
dzieci z nadwagą i otyłych ulega zmniejszeniu? 

163 Głównymi jednostkami kontrolowanymi były Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo 
Edukacji, Nauki i Sportu oraz Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego. Metodyka kontroli 
obejmowała przegląd dokumentów, stron internetowych, doniesień medialnych i innych 
publicznych źródeł informacji, wywiady z jednostkami kontrolowanymi i innymi 
zainteresowanymi stronami oraz analizę danych. 

Główne uwagi 

164 NOK stwierdził, że państwo (Ministerstwo Zdrowia, Ministerstwo Edukacji, Nauki 
i Sportu oraz Krajowy Instytut Zdrowia Publicznego) promowało zdrowy styl życia wśród 
dzieci na poziomie systemowym (regulując zdrowe diety i aktywność fizyczną) i dodatkowo 
za pomocą wybranych projektów. 

165 Chociaż skutki działań państwa ukierunkowanych na zwalczanie otyłości u dzieci są 
widoczne dopiero po pewnym czasie i nie można ich bezpośrednio zmierzyć, Trybunał 
Obrachunkowy ocenił, że państwo w pewnym zakresie przyczyniło się do zwalczania otyłości 
u dzieci, co można pośrednio wywnioskować z ewolucji odsetka dzieci cierpiących na 
nadwagę i otyłość. Niemniej jednak państwo powinno udoskonalić swoje działania mające na 
celu zwalczanie otyłości u dzieci, podejmując środki docierające do wszystkich dzieci, a tym 
samym zwiększając skuteczność ich wdrażania. 

166 NOK w szczególności zauważył, że: 

o szkoły uczestniczą w kilku dodatkowych projektach i programach w celu promowania 
zdrowego stylu życia. Wdrażanie poszczególnych projektów jest jednak mniej skuteczne 
niż podejście systemowe. Projekty są ograniczone w czasie, nie zawsze zapewniają 
równe traktowanie dzieci oraz prowadzą do dodatkowych obciążeń administracyjnych 
i kosztów; 
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o w odpowiedni sposób ustanowiono system organizacji zdrowych posiłków szkolnych, 
który zapewnia równe traktowanie wszystkich dzieci; 

o wychowanie fizyczne w szkołach podstawowych nie osiąga wymiaru 180 minut 
tygodniowo zalecanego przez Światową Organizację Zdrowia. 

Zalecenia 

167 Zalecenia sformułowane pod adresem Ministerstwa Zdrowia: 

o rozpatrzenie, w jaki sposób mogłoby poprawić zgodność organizowanych posiłków 
szkolnych z wytycznymi żywieniowymi; 

o zmiana przepisów dotyczących wydawania zaświadczeń lekarskich uzasadniających 
zwolnienie z zajęć sportowych lub specjalną dietę; 

o dokonanie przeglądu potrzeb i zdefiniowanie procedur podejmowania wczesnych 
działań w celu zwalczania otyłości u dzieci, a także możliwego leczenia powiązanych 
chorób. 

168 Zalecenia sformułowane pod adresem Ministerstwa Edukacji, Nauki i Sportu: 

o dokonanie przeglądu wymogów dla podmiotów organizujących posiłki szkolne, w tym 
sposobów uproszczenia i zharmonizowania procedur udzielania zamówień publicznych 
dotyczących zakupów żywności na potrzeby posiłków szkolnych; rozpatrzenie, czy 
należy organizować regularne kursy szkoleniowe w tym obszarze i kto powinien je 
organizować; 

o przeprowadzenie analizy wydajności i skuteczności indywidualnych programów 
sportowych; 

o przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści projektów dotyczących podnoszenia 
poziomu wiedzy i zdrowego odżywiania się oraz zbadanie możliwości włączania treści 
projektów i programów do regularnych programów szkoleniowych i edukacyjnych; 

o rozpatrzenie możliwości organizacji kursów szkoleniowych na temat znaczenia 
zdrowego stylu życia dla pracowników szkół, dzieci i ich rodziców; 

o rozpatrzenie szkolenia nauczycieli w obszarze promocji zdrowia; 
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o przeprowadzenie szczegółowej analizy wymagań dotyczących personelu i zasobów
niezbędnych do wprowadzenia 5 godzin wychowania fizycznego tygodniowo dla
wszystkich dzieci.

Publikacja i działania następcze 

169 Sprawozdanie zostało przedstawione jednostkom kontrolowanym i opublikowane na 
stronie internetowej Trybunału Obrachunkowego Republiki Słowenii w dniu 11 września 2018 r.

 
Oczekiwane oddziaływanie 

170 Głównym rezultatem przeprowadzonej kontroli było poinformowanie obywateli
o obecnej sytuacji oraz problemach wynikających z nadwagi i otyłości u dzieci. 

171 Jednym z możliwych skutków kontroli może być między innymi wprowadzenie zmian
w przepisach, w szczególności w odniesieniu do zalecanego wymiaru lekcji wychowania 
fizycznego w szkole. 
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Dostęp do świadczeń zdrowotnych 
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Litwa 
Valstybės Kontrolė 
Dostępność świadczeń w ramach opieki zdrowotnej 
i ukierunkowanie na pacjenta 

Zarys kontroli 

172 Kontrola przeprowadzona przez litewski NOK polegała na ocenieniu dostępności 
świadczeń w ramach opieki zdrowotnej i ukierunkowania na pacjenta. Kontrola objęła lata 
2014–2016. Uwzględniono w niej także dane z lat 2017 i 2018, jeśli miały znaczenie dla 
zaistniałych zmian. 

Sposób przeprowadzenia kontroli 

173 Podczas kontroli NOK skupił się na następujących zagadnieniach: 

o zarządzanie czasem oczekiwania na świadczenia w ramach opieki zdrowotnej; 

o stosowność planowania dla wymaganej liczby specjalistów opieki zdrowotnej; 

o skuteczność stosowania drogiego sprzętu będącego w posiadaniu placówek 
medycznych; 

o rozwój warunków koniecznych do zapewnienia dostępności najnowszych technologii 
medycznych i przegląd już stosowanych technologii; 

o identyfikacja i ocena oczekiwań pacjenta oraz zarządzanie nimi. 

174 Głównymi jednostkami kontrolowanymi były Ministerstwo Zdrowia, Państwowa 
Agencja Akredytacji Opieki Zdrowotnej oraz Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego. 

175 Ponadto zebrano dane i informacje od publicznych i prywatnych placówek 
medycznych, gmin, profesjonalnych organizacji specjalistów opieki zdrowotnej, organizacji 
pacjentów oraz placówek naukowych. 
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176 Metodyka kontroli obejmowała przegląd dokumentów, analizę porównawczą, 
badania ankietowe przeprowadzane w placówkach medycznych i gminach, badania 
ankietowe populacji, wywiady, analizę danych i testowanie. 

Główne uwagi 

Brak skuteczności działań opracowanych w celu skrócenia czasu oczekiwania na 
świadczenia 

177 Ministerstwo Zdrowia nie posiadało obiektywnych informacji na temat czasu 
oczekiwania, a także trendów i podstawowych czynników, co utrudniało planowanie 
skutecznych działań w celu skrócenia tego czasu. Ministerstwo nie przeanalizowało także 
oddziaływania przeprowadzonych działań na wahania czasu oczekiwania. Działania 
zmierzające do skrócenia czasu oczekiwania nie dały pożądanych rezultatów, gdyż nie 
uwzględniono kluczowych kwestii związanych z przepływami pacjentów, funkcjonowaniem 
systemu e-zdrowie, brakiem równowagi struktury specjalistów opieki zdrowotnej itd. Aby 
poradzić sobie z problemem dostępności świadczeń, 17% pacjentów korzystało z płatnych 
świadczeń (połowa z nich uczyniła to z powodu zbyt długich kolejek), a 19% leczyło się 
samodzielnie. 

Potrzeba poprawy planowania zapotrzebowania na specjalistów opieki zdrowotnej 

178 Podczas opracowywania wniosku o szkolenie specjalistów opieki zdrowotnej dla 
placówek naukowych i edukacyjnych Ministerstwo nie oceniło zmian w strukturze 
świadczeń, zapotrzebowania na te świadczenia w regionach, obciążenia specjalistów pracą, 
lekarzy rezygnujących z wykonywania zawodu i prognoz dotyczących emigracji. Ministerstwo 
próbowało jedynie zastąpić lekarzy przechodzących na emeryturę, ale nie uwzględniło 
zapotrzebowania na pielęgniarki. Liczba lekarzy przekraczała średnią UE, jednak brakowało 
ekspertów w konkretnych obszarach, takich jak kardiologia, okulistyka i neurologia, a także 
pielęgniarek, co negatywnie wpłynęło na dostępność świadczeń. 

Niewydajne wykorzystanie drogich wyrobów w placówkach medycznych oraz brak zachęt 
do oceny nowych technologii 

179 Intensywność wykorzystania ponad połowy (59%) drogich wyrobów medycznych 
(kosztujących ponad 29 000 euro) była niewielka, a 7% z nich nie było w ogóle 
wykorzystywanych. W okresie objętym kontrolą Ministerstwo rozpoczęło procedurę 
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udzielenia zamówienia na zakup nowych wyrobów, jednak nie zainicjowało redystrybucji 
drogich wyrobów, nie rozwiązując tym samym problemu niewydajnego wykorzystania 
dostępnych wyrobów. 

180 Oceny nowych technologii były powolne (w czteroletnim okresie placówki medyczne 
i prywatni dostawcy przedłożyli tylko 11 technologii do oceny) ze względu na brak środków 
finansowych na wykorzystanie nowych i zatwierdzonych technologii opieki zdrowotnej. Gdy 
pojawiały się nowe technologie, te dostępne często nie były oceniane. W związku z tym nie 
wszystkim pacjentom zapewniono leczenie z wykorzystaniem najnowszych technologii. 

Pacjenci nie zostali zaangażowani w rozwój opieki zdrowotnej tak, aby można było 
sprostać ich oczekiwaniom 

181 Ministerstwo ani placówki medyczne nie korzystały z badań ankietowych 
przeprowadzanych wśród pacjentów, aby ustalić ich oczekiwania. Chociaż połowa 
kontrolowanych gmin gromadziła dane na temat placówek medycznych, nie wykorzystywała 
ich podczas podejmowania decyzji w sprawie organizacji świadczeń. Reprezentacja 
pacjentów miała charakter fragmentaryczny – przedstawiciele pacjentów uczestniczyli tylko 
w 40% grup roboczych uznawanych za istotne. Pacjentów powiadamiano o ich prawach 
i obowiązkach w sposób niepełny, co przyczyniło się do niestawienia się przez około 20% 
pacjentów na wizyty i wydłużyło jeszcze bardziej czas oczekiwania. 

Zalecenia 

182 Aby zwiększyć dostępność świadczeń w ramach opieki zdrowotnej, skrócić czas 
oczekiwania oraz skuteczniej wykorzystywać dostępne zasoby, NOK zalecił: 

o regularne monitorowanie i analizę wykorzystania i dostępności świadczeń oraz 
przepływów pacjentów, a także wpływu działań na skrócenie czasu oczekiwania, 
a ponadto opieranie się na wynikach tego monitorowania i analizy przy wdrażaniu 
działań; 

o opracowanie systemu planowania zapotrzebowania na wszystkich specjalistów opieki 
zdrowotnej na podstawie analizy danych; 

o rozszerzenie zakresu rocznej oceny placówek poprzez dodanie wskaźników 
wykorzystania drogich wyrobów medycznych; 
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o określenie procedury finansowania nowych ocenianych technologii oraz dokonanie 
przeglądu i ponownej oceny już stosowanych technologii opieki zdrowotnej. 

183 Aby doprowadzić do tego, żeby system opieki zdrowotnej był w większym stopniu 
ukierunkowany na pacjenta, NOK zalecił następujące działania: 

o rozszerzenie zakresu lub dokonanie przeglądu treści badań perspektywicznych 
i ankietowych przeprowadzanych wśród pacjentów przez Ministerstwo i placówki 
medyczne w celu określenia oczekiwań pacjentów, które mogłyby być następnie 
wykorzystane do poprawy organizacji opieki zdrowotnej; 

o rozszerzenie zakresu informacji mających zachęcać pacjentów do wypełniania swoich 
obowiązków i egzekwowania swoich praw oraz sposobów zapewniania takich 
informacji; 

o ustanowienie kryteriów włączania organizacji pacjentów do procesów decyzyjnych 
komisji i grup roboczych w celu poprawy opieki zdrowotnej. 

Publikacja i działania następcze 

184 Sprawozdanie z kontroli zostało przedstawione jednostkom kontrolowanym, 
parlamentarnej komisji ds. kontroli, placówkom medycznym i opinii publicznej (podczas 
Signals 2018, międzynarodowej konferencji zorganizowanej przez NOK w 2018 r.). 

185 Zgodnie z terminami wdrażania zaleceń uzgodnionymi w sprawozdaniu komisjom 
parlamentarnym przedkładane są sprawozdania półroczne. 

Oczekiwane oddziaływanie 

186 Oczekuje się, że kontrola będzie skutkować zmianami 
organizacyjnymi/proceduralnymi (w obszarach monitorowania dostępności świadczeń, 
planowania zapotrzebowania na specjalistów opieki zdrowotnej, oceny wykorzystania 
wyrobów medycznych, określania oczekiwań pacjentów i włączania organizacji pacjentów do 
procesów decyzyjnych) oraz ponownym rozpatrzeniem decyzji w sprawie finansowania (ze 
względu na nowe technologie). 
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Malta 
National Audit Office 
Funkcja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej  
– fundament podstawowej opieki zdrowotnej 

Zarys kontroli 

187 Kontrola przeprowadzona przez maltański NOK ukierunkowana była na ocenę funkcji 
i roli lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Kontrola objęła lata 2014–2016. 

188 Dokumenty krajowe i Unii Europejskiej potwierdzają, że pomimo istotnego 
rozszerzenia zakresu świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej z upływem czasu, 
sektorowi temu nie nadano wiodącej roli w ramach świadczeń zdrowotnych na Malcie. 

189 Krajowy Urząd Kontroli Malty ocenił już funkcję lekarza POZ w ośrodkach zdrowia 
w 2001 r. w drodze kontroli wykonania zadań zatytułowanej Podstawowa opieka zdrowotna 
– funkcja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w ośrodkach zdrowia. Podczas kontroli 
zwrócono uwagę na bardzo wysoki poziom zadowolenia ze świadczeń udzielanych przez 
lekarzy POZ w tym czasie. W sprawozdaniu zwrócono jednak uwagę na obawy związane 
z różnymi aspektami udzielania świadczeń. Poruszone kwestie dotyczyły głównie ciągłości 
opieki pod postacią bardziej spersonalizowanych świadczeń, nierównej dystrybucji lekarzy 
POZ między ośrodkami zdrowia, braku wykorzystania systemu rezerwacji wizyt oraz 
opłacalności świadczeń. 

Sposób przeprowadzenia kontroli 

190 Kontrola miała na celu określenie zakresu, w jakim: 

o operacje związane z funkcją lekarza POZ sprawiają, że zapewniane powiązane 
świadczenia są dostępne i gwarantują odpowiednią jakość pod względem osiągania 
celów podstawowej opieki zdrowotnej; 
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o organizacja i struktury administracyjne ułatwiają realizację świadczeń; 

o zapewniane świadczenia są opłacalne. 

191 Głównymi jednostkami kontrolowanymi były Departament Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej (Malta), szpital ogólny na Gozo (Gozo) oraz Oddział Ratunkowy szpitala Mater 
Dei. 

192 Metodyka kontroli obejmowała przegląd dokumentów, przeprowadzenie częściowo 
sformalizowanych wywiadów i badania ankietowego oraz określenie kosztów różnych 
świadczeń oferowanych przez lekarzy POZ. Zakres tej kontroli nie obejmował świadczeń 
nieoferowanych przez lekarzy POZ, a zapewnianych przez różnych specjalistów medycznych 
w ośrodkach zdrowia. 

Główne uwagi 

193 Kontrola dostarczyła mocnych dowodów potwierdzających, że co do zasady funkcja 
lekarza POZ była pełniona zgodnie z krajowymi działaniami strategicznymi zdefiniowanymi 
w krajowej strategii systemu ochrony zdrowia dla Malty, a zakres świadczeń był poszerzany. 

194 Z drugiej strony w przeglądzie tym zwrócono także uwagę na pewne problemy. 
W obecnym systemie mało prawdopodobne jest, by dalsze rozszerzenie funkcji lekarza POZ 
poprzez większe ukierunkowanie na pacjenta nastąpiło bez takiej zmiany w podziale 
środków finansowych, która w bardziej realistyczny sposób odzwierciedliłaby 
długoterminowe korzyści społeczno-ekonomiczne płynące z inwestycji w podstawową 
opiekę zdrowotną. Dodatkowo istniała możliwość dalszego wykorzystania wzajemnych 
relacji i potencjalnych synergii wynikających ze współpracy między sektorem prywatnym 
i publicznym. W związku z tym dzięki ściślejszej współpracy zainteresowanych stron funkcja 
publicznego lekarza POZ mogłaby w większym stopniu przyczynić się do przekształcenia 
podstawowej opieki zdrowotnej w fundament krajowych świadczeń zdrowotnych. 
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Zalecenia 

195 Krajowy Urząd Kontroli Malty wydał następujące zalecenia: 

o Departament Podstawowej Opieki Zdrowotnej powinien poświęcić większą uwagę 
ocenie wykonalności poszerzenia zakresu funkcji lekarza POZ poprzez wykorzystanie 
uzupełniającego charakteru świadczeń zapewnianych przez lekarzy w sektorze 
publicznym i prywatnym – w tym w drodze partnerstw publiczno-prywatnych i zlecania 
podwykonawstwa. 

o Należy rozważyć przekierowanie większych wydatków budżetowych w sektorze zdrowia 
na podstawową opiekę zdrowotną. 

o Departament Podstawowej Opieki Zdrowotnej powinien przekształcić działania 
strategiczne wymienione w krajowej strategii systemu ochrony zdrowia dla Malty na 
lata 2014–2020 i innych dokumentach w możliwe do wdrożenia plany dotyczące 
projektów. Wymagałoby to określenia, jakie zasoby są wymagane oraz opracowania 
harmonogramu wdrażania. 

o Należy zintensyfikować starania o utworzenie kliniki zarządzania chorobami 
przewlekłymi we wszystkich ośrodkach zdrowia. Promowałoby to dodatkowo ciągłość 
opieki i zasady ukierunkowania na pacjenta, a w perspektywie długoterminowej 
zwiększyłoby opłacalność funkcji lekarza POZ. 

o Departament Podstawowej Opieki Zdrowotnej powinien kontynuować prace mające na 
celu przesunięcie swoich świadczeń z pomocy doraźnej na promocję zdrowia 
i profilaktykę chorób. Departament ten miał możliwość wykorzystania istniejących 
kampanii informacyjnych dzięki zachęcaniu lekarzy POZ do ponownego zwrócenia 
uwagi na przesłania tych kampanii podczas wizyt pacjentów. 

o Należy rozważyć wzmocnienie współpracy strategicznej, zarządczej i operacyjnej między 
ośrodkami zdrowia na Malcie i Gozo. Zapewniłoby to wyższy stopień harmonizacji 
świadczeń i dostosowania ich do potrzeb, a także możliwość wymiany doświadczeń 
związanych z rozwojem świadczeń. 

o Konieczne jest zwiększenie dostępności informacji na temat zarządzania finansami – 
Sekcja Finansów nadal musi być wspierana za pomocą inwestycji w odpowiednią 
infrastrukturę ICT. 
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o Departament Podstawowej Opieki Zdrowotnej powinien lepiej wykorzystywać dostępne 
rozwiązania ICT, takie jak system administracyjny pacjentów klinicznych, aby zapewnić 
dokładne dane statystyczne na temat pacjentów. Takie informacje wzmocniłyby 
planowanie strategiczne i kontrolę zarządczą operacji tego departamentu. 

o Konieczne jest zintensyfikowanie prac związanych z uruchomieniem systemów e-recept 
w przychodniach (Bereġ). Zależy to od odpowiednich inwestycji w ICT. 

o Departament Podstawowej Opieki Zdrowotnej powinien poprawić koordynację 
z Oddziałem Ratunkowym szpitala Mater Dei, aby zminimalizować liczbę pacjentów 
zgłaszających się niepotrzebnie na ten oddział, w przypadkach gdy mogliby oni uzyskać 
wymaganą opiekę od lekarza POZ na poziomie ośrodka zdrowia. 

Publikacja i działania następcze 

196 W dniu 27 czerwca 2016 r. sprawozdanie zostało przedstawione przewodniczącemu 
Izby Reprezentantów, który przekazał je Izbie Reprezentantów. Sprawozdanie było także 
omawiane w Komisji Rachunków Publicznych. Po przekazaniu go parlamentowi Krajowy 
Urząd Kontroli Malty opublikował sprawozdanie na swojej stronie internetowej. Wydano 
także komunikat prasowy zawierający podsumowanie głównych i najistotniejszych uwag oraz 
wniosków w języku maltańskim i angielskim. NOK przekazał egzemplarze sprawozdania 
mediom i innym zainteresowanym stronom. 

197 Krajowy Urząd Kontroli Malty przeprowadził działania następcze względem kontroli 
wykonania zadań w 2018 r. Te działania następcze obejmowały przede wszystkim 
przeprowadzenie częściowo ustrukturyzowanych wywiadów z głównymi urzędnikami 
Departamentu Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz przegląd powiązanej dokumentacji. 
Kontrola sprawdzająca zasadniczo wykazała, że Departament Podstawowej Opieki 
Zdrowotnej aktywnie przystąpił do wdrażania zaleceń zawartych w sprawozdaniu. W tym 
względzie dwa zalecenia z pierwotnego sprawozdania zostały w pełni wdrożone, podczas gdy 
w zakresie pozostałych ośmiu przeprowadzono już istotne prace. 

Oczekiwane oddziaływanie 

198 Długoterminowe oczekiwane oddziaływanie sprawozdania obejmuje zmiany 
organizacyjne i proceduralne, zwiększenie środków finansowych i zasobów ludzkich na 
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potrzeby funkcji lekarza POZ oraz wzmocnienie infrastruktury informatycznej. Sprawozdanie 
powinno także skutkować świadczeniami bardziej ukierunkowanymi na pacjenta przy 
większym nacisku na ciągłość opieki i poszerzenie zakresu świadczeń udzielanych przez 
lekarza POZ. Inne rodzaje oddziaływania długoterminowego obejmują zmniejszenie 
zapotrzebowania na opiekę specjalistyczną oraz opiekę zapewnianą przez Oddział 
Ratunkowy szpitala Mater Dei. Dalsze oddziaływanie długoterminowe mogłoby obejmować 
poszerzanie wiedzy na temat wyborów życiowych na poziomie podstawowej opieki 
zdrowotnej, co wpłynęłoby na częstość występowania chorób przewlekłych w populacji 
Malty. 
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Niemcy 
Bundesrechnungshof 
Badania w dziedzinie zdrowia wymagane do oceny 
wartości leczenia ortodontycznego 

Zarys kontroli 

199 Kontrolerzy niemieckiego NOK oceniali wartość leczenia ortodontycznego. Kontrola 
objęła lata 2014–2016. 

200 Fundusze ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego zwracają koszty leczenia 
ortodontycznego (np. aparatu ortodontycznego) tylko wówczas, gdy nieprawidłowo 
ustawione zęby lub szczęki utrudniają przeżuwanie, gryzienie, mówienie lub oddychanie 
bądź zagrażają takim utrudnieniem. Koszt na leczony przypadek patologii w przybliżeniu 
w ostatnich latach podwoił się. Zgodnie z danymi szacunkowymi ponad połowa wszystkich 
dzieci i nastolatków w Niemczech jest poddawana leczeniu ortodontycznemu. W tym 
kontekście Federalna Izba Obrachunkowa, która jest upoważniona do kontroli niemieckiego 
systemu ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego, przeanalizowała sposób, w jaki fundusze 
ubezpieczenia zdrowotnego traktowały świadczenia ortodontyczne dla swoich 
beneficjentów. 

Sposób przeprowadzenia kontroli 

201 Celem kontroli było zdobycie szczegółowych informacji na temat kosztów i procedur 
związanych z zatwierdzaniem, przeprowadzaniem i rozliczaniem leczenia ortodontycznego 
przez fundusze ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego. 

202 Ponadto Federalna Izba Obrachunkowa zbadała, czy i w jakim zakresie Federalne 
Ministerstwo Zdrowia zapewniało wydajność tych świadczeń. 

203 Głównymi jednostkami kontrolowanymi były Federalne Ministerstwo Zdrowia, 
wybrane fundusze ubezpieczenia zdrowotnego oraz organizacja zrzeszająca fundusze 
ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego. 
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204 Kontrola opierała się przede wszystkim na przeglądzie dokumentów przekazanych 
przez Federalne Ministerstwo Zdrowia oraz fundusze ubezpieczenia zdrowotnego, organy 
konsultacyjne pacjentów i samorządowe izby zrzeszające kontraktowych lekarzy 
stomatologów (procedury ortodontyczne, kontrakty, ekspertyzy ortodontyczne itd.), a także 
na wywiadach z przedstawicielami takich jednostek. 

Główne uwagi 

Wartość leczenia ortodontycznego niepoparta badaniami naukowymi 

205 Federalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że Federalne Ministerstwo Zdrowia 
i fundusze ubezpieczenia zdrowotnego nie posiadały kompleksowych informacji na temat 
poszczególnych świadczeń ortodontycznych zapewnianych pacjentom. Brakowało 
ogólnokrajowych danych, np. dotyczących typu, czasu trwania i powodzenia leczenia, 
leczonych grup wiekowych, podstawowej diagnozy, liczby przypadków ukończonego 
i przerwanego leczenia. Ponadto nie przeprowadzono oceny, na podstawie takich danych, 
wartości dodanej leczenia ortodontycznego. W rezultacie nie są dostępne informacje na 
temat celów funduszy ubezpieczenia zdrowotnego uzasadniających wydatkowanie ponad 
1 mld euro rocznie na leczenie ortodontyczne ani na temat ewentualnego powodzenia 
takiego leczenia. 

Beneficjenci często płacą dodatkowo za leczenie ortodontyczne 

206 Ponadto Federalna Izba Obrachunkowa stwierdziła, że lekarze stomatolodzy często 
oferowali dodatkowe usługi, za które beneficjenci musieli płacić sami. Te samodzielnie 
opłacane świadczenia obejmowały głównie inne metody leczenia, diagnostykę i wyroby 
ortodontyczne (np. aparaty ortodontyczne). 

207 Jak wynika z badania przeprowadzonego przez jeden z funduszy ubezpieczenia 
zdrowotnego, trzy czwarte pacjentów objętych badaniem korzystało z prywatnych świadczeń 
leczących ich ortodontów opłacanych przez samych pacjentów. Niemal połowa pacjentów 
objętych tym badaniem zapłaciła ponad 1000 euro. W większości przypadków fundusze 
ubezpieczenia zdrowotnego nie posiadały informacji na temat leczenia ortodontycznego 
i świadczeń opłacanych przez samych beneficjentów, z których skorzystali. Fundusze 
ubezpieczenia społecznego dowiadywały się o leczeniu i przeprowadzonych świadczeniach 
w wyjątkowych przypadkach, na przykład gdy beneficjenci skarżyli się na swoich lekarzy 
stomatologów. W tym przypadku także nie było jasne, jakie sukcesy zostały osiągnięte. 



CZĘŚĆ III – Sprawozdania NOK w skrócie 
Dostęp do świadczeń zdrowotnych 

 76 
 

 

Zalecenia 

208 Federalna Izba Obrachunkowa zaleciła przeprowadzenie badania ankietowego 
i gromadzenie danych na temat sytuacji w dziedzinie opieki ortodontycznej oraz potrzeb 
i celów w zakresie leczenia, wskaźników jakości i kontroli, w tym samodzielnie opłacanych 
świadczeń. Federalne Ministerstwo Zdrowia powinno zainicjować oceny i w razie 
konieczności dążyć do stworzenia koniecznych warunków ustawowych. Należy ustalić typ 
świadczeń ortodontycznych zapewnianych na podstawie ustawowego ubezpieczenia 
zdrowotnego, aby odzwierciedlić rezultaty takiego badania dotyczącego opieki zdrowotnej. 
Jeśli świadczenia opłacane samodzielnie są preferowane względem świadczeń obecnie 
zapewnianych przez fundusze ubezpieczenia zdrowotnego, właściwe organy powinny 
rozważyć włączenie ich do zakresu opieki oferowanej przez fundusze ubezpieczenia 
zdrowotnego. 

Publikacja i działania następcze 

209 Federalna Izba Obrachunkowa przedłożyła swoje sprawozdanie Komisji Rachunków 
Publicznych Komisji Budżetowej Bundestagu w ramach rocznego sprawozdania na temat 
zarządzania finansami federalnymi przez rząd federalny. 

210 Sprawozdanie z kontroli zostało opublikowane na stronie internetowej Federalnej 
Izby Obrachunkowej w kwietniu 2018 r. Jego publikacji towarzyszył komunikat prasowy (zob. 
www.bundesrechnungshof.de/en/themen/health-health-insurers/health-health-insurers, 
trzecia pozycja na liście). 

211 Federalna Izba Obrachunkowa zamierza monitorować, czy Federalne Ministerstwo 
Zdrowia podejmuje skuteczne działania w celu zapewnienia opłacalności świadczeń 
z ubezpieczenia zdrowotnego na rzecz leczenia ortodontycznego. 

Oczekiwane oddziaływanie 

212 W odpowiedzi na zalecenie Federalnej Izby Obrachunkowej Federalne Ministerstwo 
Zdrowia zleciło opracowanie sprawozdania naukowego w celu zbadania, przedstawienia 
i dokonania oceny obecnego stanu wiedzy medycznej na temat długoterminowych skutków 
leczenia ortodontycznego dla zdrowia jamy ustnej. 

http://www.bundesrechnungshof.de/en/themen/health-health-insurers/health-health-insurers
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213 Wraz z centralnymi stowarzyszeniami funduszy ubezpieczenia zdrowotnego 
i kontraktowych lekarzy stomatologów Ministerstwo zamierza ocenić zalecenia dotyczące 
działań opracowane przez ekspertów oraz omówić następne kroki, jakie należy podjąć w celu 
usprawnienia badań dotyczących opieki zdrowotnej i oceny wartości leczenia 
ortodontycznego. 
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Portugalia 
Tribunal de Contas 
Dostęp obywateli do opieki zdrowotnej 
w portugalskim krajowym systemie opieki 
zdrowotnej 

Zarys kontroli 

214 Kontrolerzy portugalskiego NOK oceniali dostęp obywateli do opieki zdrowotnej 
w portugalskim krajowym systemie opieki zdrowotnej w latach 2014–2016. Dostęp 
obywateli do opieki zdrowotnej w krajowym systemie opieki zdrowotnej, w szczególności do 
szpitalnych konsultacji specjalistycznych i zabiegów chirurgicznych, jest naznaczony 
trudnościami, zwłaszcza jeżeli chodzi o czas oczekiwania. 

Sposób przeprowadzenia kontroli 

215 Celem kontroli było ustalenie, czy: 

o krajowy system opieki zdrowotnej odpowiada, w czasie możliwym do zaakceptowania 
pod względem klinicznym, na potrzeby obywateli dotyczące dostępu do wstępnych 
konsultacji specjalistycznych i planowych zabiegów chirurgicznych; 

o procedury rejestrowania i zarządzania listami oczekujących były realizowane zgodnie 
z obowiązującymi zasadami; 

o działania wdrożone przez Ministerstwo w odpowiedzi na problemy dotyczące dostępu 
były skuteczne. 

216 Głównymi jednostkami kontrolowanymi były określone służby Ministerstwa Zdrowia 
i wybrane oddziały szpitalne. 

217 Wyniki krajowego systemu opieki zdrowotnej względem wskaźników wstępnych 
szpitalnych konsultacji i dostępu do zabiegów chirurgicznych były oceniane w oparciu o: 

o sprawozdania techniczne opracowane przez Ministerstwo Zdrowia, różne organy 
Ministerstwa Zdrowia oraz Organ Regulacyjny ds. Zdrowia; 
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o analizę danych i informacji przekazanych przez administrację centralną systemu 
ochrony zdrowia na temat rejestracji i zarządzania listami oczekujących na konsultacje 
i zabiegi chirurgiczne. 

218 Jakość obliczonych wskaźników i podstawowej dokumentacji została oceniona na 
podstawie: 

o wywiadów z administracją centralną systemu ochrony zdrowia oraz regionalną 
administracją systemu ochrony zdrowia w Lizbonie i dolinie Tagu, jak również próby 
skontrolowanych oddziałów szpitalnych; 

o informacji i danych przekazanych przez skontrolowane oddziały szpitalne, łącznie 
z testami krok-po-kroku środowiska kontroli oraz procedur rejestrowania i przenoszenia 
pacjentów na listach oczekujących na konsultacje i zabiegi chirurgiczne. 

Główne uwagi 

219 Portugalski Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że w trzyletnim okresie od 2014 r. do 
2016 r. dostęp pacjentów do szpitalnych konsultacji specjalistycznych i planowych zabiegów 
chirurgicznych uległ pogorszeniu, co skutkowało: 

o wydłużeniem średniego czasu oczekiwania na wstępne szpitalne konsultacje 
specjalistyczne ze 115 do 121 dni oraz zwiększonym nieprzestrzeganiem maksymalnego 
gwarantowanego czasu reakcji, które wzrosło z 25% w 2014 r. do 29 % w 2016 r.; 

o (i) wzrostem liczby pacjentów na listach oczekujących na zabiegi chirurgiczne o 27 000 
użytkowników (+ 15%); 
(ii) wydłużeniem średniego czasu oczekiwania na zabieg chirurgiczny o 11 dni (+ 13%); 
oraz 
(iii) zwiększonym nieprzestrzeganiem maksymalnego gwarantowanego czasu reakcji, 
które wzrosło z 7,4% w 2014 r. do 10,9% w 2016 r. 

220 Stwierdził także, że scentralizowane inicjatywy wdrażane przez administrację 
centralną systemu ochrony zdrowia w 2016 r. w celu zweryfikowania i uporządkowania list 
osób oczekujących na pierwszą szpitalną konsultację specjalistyczną w szpitalach w ramach 
krajowego systemu opieki zdrowotnej obejmowały administracyjne wyeliminowanie bardzo 
starych wniosków, które zniekształcały zgłaszane wskaźniki wykonania. 
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221 W szczególności w obszarze zabiegów chirurgicznych stwierdzono, że brak 
wystawiania terminowych i regularnych bonów chirurgicznych i informacji o przeniesieniach 
dla pacjentów na listach oczekujących, które umożliwiłyby im poddanie się zabiegom na 
innych oddziałach szpitalnych dysponujących wymaganymi zdolnościami, skutkował 
wydłużeniem czasu oczekiwania. 

222 Trybunał Obrachunkowy stwierdził, że informacje zawarte na listach oczekujących, 
które były udostępniane do wiadomości publicznej przez administrację centralną systemu 
ochrony zdrowia, nie były wiarygodne nie tylko ze względu na powtarzające się uchybienia 
we włączaniu informacji szpitalnych do scentralizowanych systemów zarządzania dostępem 
do szpitalnych konsultacji i zabiegów chirurgicznych, ale także ze względu na wspomniane 
powyżej scentralizowane inicjatywy. 

Zalecenia 

223 Trybunał Obrachunkowy sformułował kilka zaleceń w świetle wniosków 
wyciągniętych z kontroli, w tym: 

Dla Ministra Zdrowia: 

o utworzenie mechanizmów do automatycznego wystawiania bonów chirurgicznych 
w ustawowo określonych limitach czasowych, każdorazowo gdy nie jest możliwe 
dotrzymanie maksymalnego gwarantowanego terminu reakcji w szpitalach w ramach 
krajowego systemu opieki zdrowotnej, tak aby proces interwencji chirurgicznych 
w krajowym systemie opieki zdrowotnej nie podważał prawa pacjenta do uzyskania 
leczenia w okresie możliwym do zaakceptowania pod względem klinicznym; 

o zlecenie organowi zewnętrznemu względem administracji centralnej systemu ochrony 
zdrowia przeprowadzania regularnych kontroli jakości ogłaszanych wskaźników dostępu 
do wstępnych szpitalnych konsultacji i planowych zabiegów chirurgicznych. 

Dla zarządu administracji centralnej systemu ochrony zdrowia: 

o nieprzyjmowanie procedur administracyjnych skutkujących sztucznym skróceniem list 
i czasu oczekiwania; 

o opracowywanie sprawozdań wyjaśniających przyjęte kryteria oraz metody i uzyskane 
rezultaty, każdorazowo gdy modyfikowane są bazy danych scentralizowanego systemu 
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informacyjnego do zarządzania dostępem do szpitalnych konsultacji i zabiegów 
chirurgicznych, aby skorygować błędy. 

Publikacja i działania następcze 

224 Sprawozdanie zostało przesłane do jednostek kontrolowanych oraz 
odpowiedzialnych za nie członków rządu. Zostało także opublikowane na stronie 
internetowej Trybunału Obrachunkowego wraz z jednostronicowym streszczeniem, a media 
otrzymały odpowiednie powiadomienia. 

225 W następstwie publikacji prezes Trybunału Obrachunkowego i Minister Zdrowia 
wzięli udział w wysłuchaniu parlamentarnym przed Komisją ds. Zdrowia Zgromadzenia 
Republiki. 

226 Aby zachować zgodność z ostatecznymi ustaleniami zawartymi w sprawozdaniu, 
organy, do których skierowane były zalecenia, informowały w ciągu trzech miesięcy 
o podjętych działaniach. Następnie miała miejsce również wymiana informacji. Działania 
podjęte w następstwie sformułowanych zaleceń zostały przeanalizowane we wrześniu 
2018 r.; stwierdzono, że 20 z 47 zaleceń (43%) zostało wdrożonych, a 21 innych zaleceń 
(45%) zostało wdrożonych częściowo. Dotyczyły one następujących kwestii: 

o wdrażania procedur dotyczących kwalifikacji danych na temat dostępu do wstępnych 
konsultacji i planowych zabiegów chirurgicznych, których celem było zapewnienie, by 
korygowanie błędów w obecnych systemach informacyjnych zostało ustandaryzowane 
oraz było bardziej przejrzyste i łatwiejsze do kontrolowania; 

o przekazywania świadczeń do podwykonawstwa w celu zapewnienia, by bony 
chirurgiczne były wystawiane pacjentom znajdującym się na listach oczekujących 
w sposób niezakłócony i terminowy. 

Oczekiwane oddziaływanie 

227 Zmiany w procedurach operacyjnych i kontroli na potrzeby zarządzania listami osób 
oczekujących na konsultacje i zabiegi chirurgiczne. Promowanie odpowiedzialności 
w zakresie wydajnego zarządzania listami oczekujących, przestrzegania maksymalnego czasu 
reakcji i przejrzystości proceduralnej.  
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Rumunia 
Curtea de Conturi a României 
Rozwój infrastruktury zdrowotnej na szczeblu 
krajowym, regionalnym i lokalnym w celu 
zwiększenia dostępności świadczeń zdrowotnych 

Zarys kontroli 

228 Rumuński NOK ocenił wykorzystanie środków finansowych przydzielonych na rozwój 
infrastruktury zdrowotnej. Kontrola objęła lata 2011–2015. 

Sposób przeprowadzenia kontroli 

229 Główną jednostką kontrolowaną było Ministerstwo Zdrowia. 

230 Metodyka kontroli obejmowała zbadanie istniejących dokumentów ministerialnych 
związanych z kontrolowaną tematyką, bezpośrednie ustalenia, kwestionariusze i wywiady 
z pracownikami kontrolowanej jednostki. 

Główne uwagi 

231 Rumuński NOK sformułował następujące uwagi: 

o Ministerstwo Zdrowia nie uzasadniło w wystarczający sposób zasobów potrzebnych na 
sfinansowanie inwestycji w system opieki zdrowotnej; 

o Ministerstwo Zdrowia nie koordynowało skutecznie realizacji inwestycji za 
pośrednictwem działów funkcjonalnych, co doprowadziło do nieprawidłowego 
zarządzania zarówno na własnym szczeblu, jak i na szczeblu podporządkowanych 
placówek medycznych, co oznacza, że w ciągu 19 lat zrealizowano tylko dwa duże cele 
inwestycyjne; 

o zakupiony sprzęt medyczny instalowano z opóźnieniem wynoszącym od 90 do 800 dni; 
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o nie utworzono scentralizowanej dokumentacji wniosków o finansowanie inwestycji 
przedkładanych Ministerstwu przez placówki zdrowia publicznego, w tym dotyczących 
ustalenia przyczyn niedopuszczania do finansowania inwestycji; 

o nie przestrzegano zasad oszczędności, wydajności i skuteczności. Placówki opieki 
zdrowotnej kupowały świadczenia w zakresie obrazowania od dostawców 
zewnętrznych, mimo że posiadały sprzęt umożliwiający zapewnienie takich świadczeń; 

o przydział środków finansowych na potrzeby inwestycji odbywa się zasadniczo w drugim 
semestrze roku budżetowego. Czasami postępowania o udzielenie zamówień 
publicznych nie były finalizowane w roku budżetowym, co prowadziło do utraty 
środków finansowych; 

o nie istnieją scentralizowane zamówienia publiczne na sprzęt medyczny. Zakupy były 
dokonywane w sposób zdecentralizowany przez każdą placówkę opieki zdrowotnej, co 
skutkowało różnymi cenami nabycia; 

o Ministerstwo Zdrowia nie ustanowiło zestawu wskaźników fizycznych ani wskaźników 
wydajności, aby śledzić realizację inwestycji, rozwój infrastruktury zdrowotnej, 
przekazywanie sprzętu medycznego placówkom opieki zdrowotnej czy stopień realizacji 
ustanowionych wskaźników. Nie przeprowadzano regularnej analizy wskaźników 
fizycznych i wskaźników wydajności; 

o brak było wiedzy na temat faktycznej sytuacji placówek medycznych pod względem 
wysokosprawnych wyrobów medycznych (tomografia komputerowa, rezonans 
magnetyczny, akceleratory liniowe); 

o Ministerstwo Zdrowia nie planowało ani nie przeprowadzało kontroli weryfikujących 
wykorzystanie środków finansowych przydzielonych na rozwój infrastruktury 
zdrowotnej. 

Zalecenia 

232 Rumuński NOK wydał następujące zalecenia: 

o ustanowienie odpowiednich zasobów na potrzeby finansowania wydatków 
kapitałowych / transferów kapitałowych w celu wydajnego wykorzystania 
przydzielonych zasobów; 
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o wprowadzenie stałego monitorowania wykorzystania zasobów finansowych przez 
placówki medyczne, opracowanie procedur ustanawiających obowiązkowe ramy 
terminowego zgłaszania niewykorzystanych kwot przez podporządkowane placówki; 

o zapewnienie odpowiedniego finansowania zatwierdzonych inwestycji i działań w celu 
udzielania specjalistycznego wsparcia podporządkowanym placówkom; 

o zaangażowanie się w trwały sposób w prace prowadzone przez placówki medyczne, 
z naciskiem na terminową realizację inwestycji i przekazywanie ich do eksploatacji na 
optymalnych warunkach; 

o organizowanie okresowych kontroli działalności inwestycyjnej w celu oceny stanu 
realizacji; 

o utworzenie prawdziwej dokumentacji wniosków o finansowanie inwestycji 
przedkładanych przez placówki medyczne do wykorzystania jako źródło informacji na 
potrzeby wyboru beneficjentów środków finansowych oraz określania priorytetu 
inwestycji na podstawie obiektywnych kryteriów; 

o analizowanie działań na potrzeby scentralizowanych zamówień przynajmniej na 
wysokosprawny sprzęt oraz rozwój działań w celu zapewnienia wydajnego 
wykorzystania funduszy publicznych; 

o ustanowienie zestawu wskaźników fizycznych i wskaźników wydajności w celu 
monitorowania sposobu rozwoju infrastruktury systemu ochrony zdrowia; 

o analizowanie możliwych sposobów ukończenia, wdrażania i funkcjonowania 
wysokosprawnego systemu komputerowego, a także kapitalizowania wstępnych 
studiów wykonalności i studiów wykonalności, wytycznych architektonicznych oraz 
zakupionych, ale niewykorzystywanych projektów technicznych; 

o koordynowanie i monitorowanie placówek medycznych w całym procesie absorpcji 
niepodlegających zwrotowi środków finansowych, aby zwiększyć wskaźnik absorpcji; 

o podjęcie wszelkich koniecznych działań, aby uzyskać warunki wstępne i zwolnić 
finansowanie niepodlegające zwrotowi, zapewniane w ramach regionalnego programu 
operacyjnego na lata 2014–2020; 

o podjęcie wszelkich koniecznych kroków, aby uzyskać dostęp do środków finansowych 
udostępnianych przez UE w ramach regionalnego programu operacyjnego oraz środków 
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przydzielonych na podstawie umowy kredytu zawartej z Międzynarodowym Bankiem 
Odbudowy i Rozwoju, a także aby wydajnie wykorzystywać te środki; 

o utworzenie bazy danych na temat krajowej infrastruktury zdrowotnej. 

Publikacja i działania następcze 

233 Sprawozdanie w formie sprawozdania podsumowującego zostało przedstawione 
rumuńskiej prezydencji Rady, rządowi, Izbie Deputowanych, Senatowi, Akademii 
Rumuńskiej, Akademii Nauk Medycznych, specjalistycznym komisjom rumuńskiego 
parlamentu, niektórym Ministerstwom i Krajowemu Urzędowi Ubezpieczenia Zdrowotnego. 
Sprawozdanie zostało opublikowane w lipcu 2017 r. w formie streszczenia na stronie 
internetowej rumuńskiego Trybunału Obrachunkowego. 

234 Sprawozdanie uzupełniające zostało opracowane w październiku 2018 r., skłaniając 
Ministerstwo Zdrowia do podjęcia kroków mających na celu przeprowadzenie działań 
wymaganych przez Trybunał Obrachunkowy. 

Oczekiwane oddziaływanie 

235 Wskazanie najlepszych rezultatów osiągniętych w następstwie przeprowadzania 
wymaganych działań oraz ustalenie przyczyn nieosiągnięcia zaproponowanych celów. 
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Unia Europejska 
Europejski Trybunał Obrachunkowy 
Działania UE w zakresie transgranicznej opieki 
zdrowotnej – ustanowiono ambitne cele, lecz 
konieczne jest usprawnienie zarządzania 

Zarys kontroli 

236 Europejski Trybunał Obrachunkowy ocenił, czy działania UE w zakresie 
transgranicznej opieki zdrowotnej zapewniły pacjentom przewidywane korzyści. Kontrola 
objęła lata 2008–2018. 

237 Celem dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej przyjętej w 2011 r. 
jest zapewnienie bezpiecznych transgranicznych usług opieki zdrowotnej dobrej jakości 
w UE, a także zagwarantowanie, że kosztów leczenia za granicą będą zwracane na takich 
samych warunkach jak w państwie zamieszkania. Ma ona ponadto ułatwić ściślejszą 
współpracę w dziedzinie e-zdrowia, transgraniczną wymianę danych dotyczących pacjentów 
oraz dostęp do opieki zdrowotnej dla pacjentów cierpiących na rzadkie choroby, 
w szczególności przez rozwój europejskich sieci referencyjnych. 

238 Kontrolerzy zbadali, czy Komisja Europejska monitorowała wdrożenie unijnej 
dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej i wspierała państwa członkowskie 
w informowaniu pacjentów o przysługujących im prawach. Ocenili także rezultaty osiągnięte 
w odniesieniu do transgranicznej wymiany danych dotyczących pacjentów i przeanalizowali 
kluczowe działania w dziedzinie chorób rzadkich. 

Sposób przeprowadzenia kontroli 

239 Główne pytanie kontrolne brzmiało: Czy działania UE w zakresie transgranicznej 
opieki zdrowotnej przynoszą korzyści pacjentom? 

240 Europejski Trybunał Obrachunkowy zbadał ponadto, czy: 

o Komisja sprawowała nadzór nad wdrożeniem unijnej dyrektywy w sprawie 
transgranicznej opieki zdrowotnej w państwach członkowskich w odpowiedni sposób; 
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o rezultaty osiągnięte do tej pory w odniesieniu do transgranicznej wymiany danych 
dotyczących zdrowia spełniają oczekiwania; 

o działania UE w dziedzinie rzadkich chorób wnosiły wartość dodaną w wysiłki państw 
członkowskich na rzecz ułatwienia pacjentom dostępu do transgranicznej opieki 
zdrowotnej. 

Główną jednostką kontrolowaną była Komisja Europejska. 

241 Metodyka obejmowała wywiady z przedstawicielami Komisji i organami pięciu 
państw członkowskich odpowiedzialnymi za wdrożenie dyrektywy (w Danii, na Litwie, 
w Niderlandach, w Szwecji i we Włoszech). Trybunał przeprowadził badanie ankietowe 
wśród wszystkich przedstawicieli państw członkowskich zasiadających w grupie ekspertów 
ds. transgranicznej opieki zdrowotnej, a także przedstawicieli sieci e-zdrowia. Ponadto 
Trybunał przeprowadził kontrolę projektów finansowanych ze środków UE i skonsultował się 
z ekspertami. 

Główne uwagi 

242 Europejski Trybunał Obrachunkowy sformułował następujące uwagi: 

Wdrażanie unijnej dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej 

o Komisja prawidłowo monitorowała transpozycję dyrektywy do prawa krajowego i jej 
wdrożenie przez państwa członkowskie. 

o Komisja udzieliła również państwom członkowskim wsparcia na rzecz lepszego 
informowania pacjentów o przysługującym im prawach do transgranicznej opieki 
zdrowotnej, chociaż nadal występują w tym zakresie pewne niedociągnięcia. 

Transgraniczna wymiana danych dotyczących zdrowia 

o Komisja nie oceniła prawidłowo liczby potencjalnych użytkowników ani efektywności 
transgranicznej wymiany danych dotyczących zdrowia pod względem kosztów. 

o Prognozy dotyczące zakresu transgranicznej wymiany danych dotyczących zdrowia były 
nadmiernie optymistyczne. W momencie przeprowadzania kontroli – w listopadzie 
2018 r. – państwa członkowskie miały dopiero rozpocząć elektroniczną wymianę danych 
dotyczących zdrowia pacjentów. 
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Europejskie sieci referencyjne 

o Europejskie sieci referencyjne do spraw rzadkich chorób stanowią ambitną innowację 
i znajdują szerokie poparcie wśród lekarzy, świadczeniodawców opieki zdrowotnej 
i pacjentów. 

o Proces tworzenia europejskich sieci referencyjnych charakteryzował się jednak 
niedociągnięciami, a ponadto muszą one sprostać istotnym wyzwaniom związanym 
z trwałością finansowania. 

Zalecenia 

243 Trybunał zalecił, by Komisja: 

o zapewniła większe wsparcie na rzecz krajowych punktów kontaktowych, tak aby 
zapewnić pacjentom lepsze informacje na temat przysługujących im praw w zakresie 
transgranicznej opieki zdrowotnej; 

o lepiej przygotowała się do transgranicznej wymiany danych dotyczących zdrowia; 

o ulepszyła wsparcie i zarządzanie w odniesieniu do europejskich sieci referencyjnych, tak 
aby ułatwić pacjentom cierpiącym na choroby rzadkie dostęp do opieki zdrowotnej. 

Publikacja i działania następcze 

244 Trybunał przedstawia swoje sprawozdania specjalne Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie UE, a także innym zainteresowanym stronom, w tym parlamentom narodowym, 
podmiotom związanym z danym sektorem i przedstawicielom społeczeństwa 
obywatelskiego. 

245 Sprawozdanie zostało opublikowane na stronie internetowej Trybunału w 23 
językach UE wraz z komunikatem prasowym w dniu 4 czerwca 2019 r. 

246 W ramach standardowej procedury działania następcze zostaną podjęte po upływie 
trzech lat od jego publikacji przez Trybunał. 
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Oczekiwane oddziaływanie 

247 Europejski Trybunał Obrachunkowy oczekuje następującego oddziaływania: 

o bardziej przejrzyste informowanie pacjentów w UE o przysługujących im prawach do 
transgranicznej opieki zdrowotnej; 

o umieszczanie informacji na temat europejskich sieci referencyjnych do spraw rzadkich 
chorób na stronach internetowych krajowych punktów kontaktowych; 

o ocena praktyk i efektywności transgranicznej wymiany danych dotyczących opieki 
zdrowotnej pod względem kosztów oraz ocena tego, czy działania wniosły istotny wkład 
w funkcjonowanie krajowych systemów opieki zdrowotnej; 

o dokonanie oceny, czy działania UE w dziedzinie rzadkich chorób i transgranicznej opieki 
zdrowotnej ułatwiają pacjentom cierpiącym na choroby rzadkie dostęp do szybszej 
diagnozy i odpowiedniego leczenia; 

o dokonanie oceny rezultatów osiągniętych w ramach unijnej strategii dotyczącej rzadkich 
chorób; 

o zapewnienie stabilności europejskich sieci referencyjnych; zarządzanie wszelkim 
przyszłym unijnym finansowaniem sieci będzie odbywało się w ramach uproszczonej 
struktury, a zatem ograniczy obciążenie administracyjne sieci. 
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Austria 
Rechnungshof 
Zapewnianie jakości w przypadku lekarzy 

Zarys kontroli 

248 Kontrola przeprowadzona przez austriacki NOK miała na celu dokonanie oceny 
organizacji, wybranej tematyki i przejrzystości zapewniania jakości przez rząd federalny 
w przypadku lekarzy prowadzących własną praktykę. Kontrola objęła lata 2013–2016. 

Sposób przeprowadzenia kontroli 

249 Ocena była skupiona na następujących elementach: 

o prawna i techniczna podstawa zapewniania jakości, łącznie z celami i korzyściami 
zapewniania jakości; 

o organizacja zapewniania jakości, łącznie z podmiotami, strukturami i działaniami; 

o ocena zasobów finansowych i ludzkich wykorzystywanych do zapewniania jakości; 

o ocena wybranych priorytetów zapewniania jakości – procedury zapewniania jakości, 
systemy zarządzania jakością i projekty dotyczące pomiaru jakości na poziomie opieki 
ambulatoryjnej; 

o sprawozdawczość na temat zapewniania jakości. 

250 Głównymi jednostkami kontrolowanymi były Ministerstwo Zdrowia i Spraw Kobiet 
(w momencie przeprowadzania kontroli Ministerstwo Zdrowia), Austriacka Izba Lekarska 
oraz Austriackie Stowarzyszenie na rzecz Zapewniania Jakości i Zarządzania Jakością 
w Medycynie (ÖQMed). 
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251 Metodyka kontroli obejmowała ocenę badań austriackich i międzynarodowych, 
wywiady z pracownikami głównych jednostek kontrolowanych oraz analizę zebranych 
dowodów, w tym analizę osiągnięcia i sposobu wdrożenia celów. 

Główne uwagi 

252 Między 2005 r., w którym weszła w życie ustawa o jakości opieki zdrowotnej, 
a 2012 r. Federalne Ministerstwo Zdrowia opublikowało trzy zestawy wytycznych 
dotyczących jakości dla lekarzy prowadzących własną praktykę. Jako że obowiązywały one 
tylko przez ograniczony czas, a Ministerstwo nie przekazało na czas przepisów 
uzupełniających, co najmniej dwa z tych zestawów nie obowiązywały już w 2017 r. 

253 Reforma opieki zdrowotnej z 2013 r. obejmowała decyzję o wprowadzeniu pomiaru 
jakości wyjściowej dla lekarzy prowadzących własną praktykę. Od tego czasu nie opracowano 
ani nie wdrożono jednak standardowego pomiaru jakości leczenia dla sektora opieki 
ambulatoryjnej. W związku z tym nadal nie istnieje niezależna platforma federalna, która 
zapewniałaby pacjentom informacje na temat jakości leczenia. 

254 Ponadto austriacki NOK odnotował, że rząd federalny, regiony i instytucje 
zabezpieczenia społecznego nie wprowadziły standardowej dokumentacji dotyczącej 
diagnostyki i wykonania na poziomie opieki ambulatoryjnej, chociaż jej wprowadzenie 
uzgodniono już w ramach reformy opieki zdrowotnej z 2005 r., a projekt pilotażowy 
potwierdził jej wykonalność techniczną. 

255 Chociaż zadania związane z zapewnianiem jakości leżały w interesie publicznym, rząd 
federalny przekazał realizację tych zadań Austriackiej Izbie Lekarskiej, której głównym celem 
jest ochrona interesów zawodowych, socjalnych i ekonomicznych lekarzy. W tym kontekście 
w praktyce ÖQMed przeprowadzał zadania z zakresu zapewniania jakości w imieniu 
Austriackiej Izby Lekarskiej. ÖQMed był jednak ściśle powiązany z Izbą, jako jej jednostka 
zależna, pod względem organizacyjnym i budżetowym. 

256 Zgodnie z ustawą o lekarzach co pięć lat musieli oni oceniać jakość świadczeń 
oferowanych w ich gabinetach. W tym celu wypełniali kwestionariusze samooceny 
dostarczone przez ÖQMed. Odpowiedzi na pytania ograniczały się do „tak”, „nie” lub „nie 
dotyczy”. Ich układ i treść zachęcały do udzielania odpowiedzi twierdzących. 
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257 97% lekarzy wypełniających kwestionariusz między 2012 r. a 2016 r. stwierdziło, że 
w pełni spełniało analizowane kryteria. Kontrole weryfikujące samoocenę przeprowadzane 
przez ÖQMed w drodze inspekcji gabinetów wybranych losowo do próby pokazały jednak, że 
około 18% gabinetów nie spełniało co najmniej jednego kryterium. Prawdopodobieństwo 
skontrolowania przez ÖQMed wynosiło jednak tylko 7%; statystycznie gabinet był ujmowany 
w próbie tylko co 70 lat. 

Zalecenia 

258 Austriacki NOK sformułował następujące uwagi: 

Dla Federalnego Ministerstwa Zdrowia: 

o Jak najszybsze opracowanie norm jakości obejmujących wiążące kryteria lub przepisy, 
a tym samym zapewnienie realizacji celu ustanowionego w ustawie o jakości opieki 
zdrowotnej przez organ ustawodawczy. 

o Opracowanie przepisów uzupełniających dla wytycznych federalnych dotyczących 
jakości, które straciły ważność. W przyszłości przy okazji publikowania norm jakości 
należy wyraźnie określić, czy są one wiążące, czy jedynie zalecane. 

o Przekazanie komisji ds. kontroli wyników wniosku dotyczącego rezolucji w sprawie 
priorytetowego traktowania i wdrażania kolejnych ogólnokrajowych programów opieki, 
które powinny być opracowywane i wdrażane w krótkim czasie. 

o Dążenie do wdrożenia pomiaru jakości produktu na poziomie opieki ambulatoryjnej 
ustanowionego w umowie o organizacji i finansowaniu systemu opieki zdrowotnej 
zgodnie z art. 15a konstytucji federalnej; pomiar jakości produktu powinien zostać 
wdrożony w okresie kontroli wyników w latach 2017–2021, w oparciu o wcześniej 
uzgodnioną koncepcję. 

o Jak najszybsze utworzenie dokumentacji dotyczącej diagnostyki w opiece 
ambulatoryjnej w oparciu o podstawę prawną. 

o Opracowanie scenariuszy na potrzeby utworzenia niezależnej pod względem 
finansowym i organizacyjnym instytucji zapewniania jakości. 

o W przyszłych sprawozdaniach na temat jakości należy odrębnie opisywać i porównywać 
wskaźnik braku zgodności pomiędzy samooceną przygotowaną przez lekarzy 
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prowadzących własną praktykę a kontrolą weryfikującą przeprowadzoną przez 
instytucję odpowiedzialną za zapewnianie jakości. Ponadto należy oceniać odchylenia 
i podejmować działania (np. usługi informacyjne i doradcze), aby zapobiegać składaniu 
fałszywych oświadczeń w ramach samoocen. 

Dla Federalnego Ministerstwa Zdrowia i Austriackiej Izby Lekarskiej: 

o Zapewnienie neutralności możliwych odpowiedzi w kwestionariuszach samooceny. 

o Rozważenie możliwości zwiększenia liczby kontroli weryfikujących. Aby zagwarantować 
niezbędną jakość gabinetów oraz zapewnić usługi doradcze dla lekarzy zakładających 
nowy gabinet, należy nadać kontroli weryfikującej wiążący charakter. Dodatkowe koszty 
mogłyby być pokrywane z opłat wnoszonych przez zaangażowane podmioty. 

Publikacja i działania następcze 

259 Sprawozdanie zostało przesłane do austriackiego parlamentu, Ministra Zdrowia 
i kanclerza Austrii w lipcu 2018 r. oraz opublikowane na stronie internetowej austriackiej 
Izby Obrachunkowej w tym samym dniu. Zostało przedstawione Komisji Rachunków 
Publicznych austriackiego parlamentu w listopadzie 2018 r. oraz omówione w austriackim 
parlamencie w styczniu 2019 r. Austriacka Izba Obrachunkowa zamierza zbadać stan 
wdrożenia zaleceń w 2019 r., a rezultaty zostaną opublikowane na jego stronie internetowej 
pod koniec 2019 r. W zależności od rezultatów tego badania może zostać przeprowadzona 
kontrola następcza obejmująca kontrole na miejscu i prowadząca do opracowania 
odrębnego sprawozdania. 

Oczekiwane oddziaływanie 

260 Oczekuje się, że kontrola zapewni wkład w zarządzanie jakością produktów poprzez 
przeanalizowanie podjętych działań oraz ocenę ich skuteczności. Z perspektywy koordynacji 
w czasie rezultaty kontroli mogłyby zachęcić do wprowadzenia zmian organizacyjnych 
i proceduralnych, a także przyczynić się do odpowiedniego ukierunkowania i priorytetowego 
potraktowania środków finansowych i zasobów w warunkach ograniczeń budżetowych. 

  



CZĘŚĆ III – Sprawozdania NOK w skrócie 
Jakość świadczeń zdrowotnych 

 95 
 

 

 

Dania 
Rigsrevisionen 
Sprawozdanie na temat różnic w jakości opieki 
w duńskich szpitalach 

Zarys kontroli 

261 Celem kontroli przeprowadzonej przez duński NOK była ocena potencjalnych różnic 
w jakości opieki w duńskich szpitalach. Kontrola objęła lata 2007–2016. 

262 Duńska ustawa o zdrowiu przewiduje, że wszyscy pacjenci powinni mieć łatwy 
i równy dostęp do dobrej jakości opieki. Ministerstwo Zdrowia i regiony koncentrowały się 
na tym, by wyeliminować różnice geograficzne w jakości opieki za pośrednictwem różnych 
inicjatyw. Od 2012 r. Duński Rejestr Kliniczny (RKKP) monitorował dane na temat jakości 
opieki. RKKP weryfikuje, czy pacjenci otrzymują opiekę spełniającą wytyczne dotyczące 
praktyki klinicznej. W ten sposób RKKP gromadzi wiedzę na temat jakości opieki zapewnianej 
w regionach oraz różnic pod tym względem między regionami i szpitalami. 

Sposób przeprowadzenia kontroli 

263 Kontrola koncentrowała się na jakości opieki i różnicach w odniesieniu do czterech 
powszechnie występujących schorzeń: niewydolności serca, przewlekłej obturacyjnej 
choroby płuc, udaru i złamań kości biodrowej. Schorzenia te zostały wybrane na potrzeby 
badania, gdyż dotykają dużej liczby pacjentów i są leczone w większości szpitali w kraju. 
Celem kontroli było uzyskanie odpowiedzi na następujące pytania: 

o Czy Ministerstwo Zdrowia i regiony ustanowiły ramy w odpowiedni sposób 
zapewniające wszystkim pacjentom równy dostęp do dobrej jakości opieki w szpitalu, 
a także umożliwiające regionom i szpitalom wskazanie przyczyn ewentualnych różnic 
w jakości opieki w różnych szpitalach oraz ograniczenie nieuzasadnionych różnic? 

o Czy istnieją nieuzasadnione różnice pod względem zakresu, w jakim opieka zapewniana 
w szpitalach pacjentom cierpiącym na niewydolność serca, przewlekłą obturacyjną 
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chorobę płuc, udar lub złamanie kości biodrowej odpowiada wszystkim właściwym 
wskaźnikom procesu (wskaźnikom jakości dotyczącym opieki)? 

264 Głównymi jednostkami kontrolowanymi były duńskie Ministerstwo Zdrowia i pięć 
duńskich regionów. (Administrowanie świadczeniami zdrowotnymi należy do kluczowych 
zadań duńskich regionów.) 

265 Kontrola była prowadzona na podstawie przeglądu dokumentów, wywiadów i analizy 
opartej na rejestrze. 

Główne uwagi 

266 Urząd Kontroli Państwowej poczynił następujące obserwacje: 

o Analiza przeprowadzona przez NOK wykazała, że znacznej liczbie pacjentów cierpiących 
na niewydolność serca, udar lub złamanie kości biodrowej nie zapewniono pełnego 
programu zalecanej opieki. Stwierdzono ponadto brak spójności w jakości opieki we 
wszystkich czterech obszarach schorzeń. Różnice nie mogły być uzasadnione 
świadomymi profesjonalnymi decyzjami opartymi na okolicznościach lub własnych 
potrzebach i życzeniach pacjentów. 

o Z analizy wynikało, że różnice w opiece zwiększały ryzyko ponownej hospitalizacji 
pacjentów lub ich śmierci. Analiza oparta na rejestrze wykazała także, że większość 
różnic związanych z ponowną hospitalizacją lub śmiercią mogła być spowodowana 
czynnikami znajdującymi się poza kontrolą szpitali. 

o Jak wynikało z analizy opartej na rejestrze, opieka zapewniana pacjentom o najgorszych 
rokowaniach w mniejszym stopniu odpowiadała wszystkim właściwym wskaźnikom 
procesu (wskaźnikom jakości dotyczącym opieki) niż opieka zapewniania pacjentom 
o najlepszych rokowaniach. Odnosiło się to do wszystkich czterech obszarów schorzeń. 

o Analiza oparta na rejestrze wykazała zatem, że w przypadku pacjentów o najgorszych 
rokowaniach w trzech z czterech obszarów schorzeń różnice w jakości opieki mogły 
spowodować ryzyko ponownej hospitalizacji lub śmierci. 

o Kontrolerzy stwierdzili, że Ministerstwo i regiony monitorowały różnice regionalne 
w jakości opieki zapewnianej w szpitalach oraz ich przyczyny. Zapewnianie jakości nie 
było jednak zorganizowane i monitorowane ze zwróceniem szczególnej uwagi na to, czy 
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pacjenci o takim samym zapotrzebowaniu na opiekę, ale w różnych okolicznościach, 
korzystali z opieki równie dobrej jakości. Oznaczało to, że Ministerstwo i regiony nie 
posiadały danych na temat różnic w jakości opieki zapewnianej pacjentom w różnych 
okolicznościach ani nie wiedziały, jaki wpływ potencjalne różnice mogą wywierać na 
ryzyko ponownej hospitalizacji lub śmierci pacjentów. 

Zalecenia 

267 Urząd Kontroli Państwowej zalecił, by Ministerstwo Zdrowia i regiony regularnie 
oceniały, czy świadczenie opieki nieodpowiadającej wszystkim właściwym wskaźnikom 
procesu dotyczyło tylko pacjentów o pewnych cechach. Taka informacja powinna stanowić 
podstawę do podjęcia kroków mających na celu poprawę jakości opieki dla tych pacjentów, 
a także wsparcie dla Ministerstwa i regionów w zakresie realizacji celu dotyczącego 
zapewnienia spójnej, dobrej jakości opieki wszystkim pacjentom. 

Publikacja i działania następcze 

268 Sprawozdanie zostało przedstawione Komisji Rachunków Publicznych, która 
następnie, przed zawnioskowaniem o odpowiedź Ministerstwa Zdrowia, dodała do niego 
swoje uwagi. 

269 Sprawozdanie jest powszechnie dostępne w internecie, a Komisja Rachunków 
Publicznych odpowiadała na pytania dziennikarzy. 

270 Z uwagi na to, że sprawozdanie opracowano stosunkowo niedawno (styczeń 2019 r.), 
Urząd Kontroli Państwowej oczekuje na oświadczenie Ministra i będzie ściśle monitorować 
działania do czasu ich zadowalającego wdrożenia. 

Oczekiwane oddziaływanie 

271 Jest zbyt wcześnie na określenie oddziaływania sprawozdania. 
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Irlandia 
Office of the Comptroller  
and Auditor General 
Zarządzanie planowymi zabiegami 
ambulatoryjnymi 

Zarys kontroli 

272 Kontrola przeprowadzona przez irlandzki NOK ukierunkowana była na ocenę 
postępów w przejściu z leczenia stacjonarnego na chirurgię jednego dnia. Celem było 
wskazanie wszelkich czynników ułatwiających lub utrudniających to przejście oraz ocena 
możliwości poszerzenia zakresu chirurgii jednego dnia. Kontrola obejmowała działania 
w obszarze chirurgii jednego dnia w szpitalach publicznych oferujących opiekę doraźną 
w Irlandii w latach 2006–2012. 

Sposób przeprowadzenia kontroli 

273 Kontrola koncentrowała się na jednym głównym pytaniu: czy istnieje możliwość 
ograniczenia liczby pacjentów leczonych stacjonarnie poprzez zapewnienie leczenia na 
zasadzie ambulatoryjnej, jeśli jest to uzasadnione pod względem medycznym? 

274 W ramach tego głównego pytania kontrolerzy zbadali, czy: 

o Zarząd Opieki Zdrowotnej (HSE) przeanalizował przyczyny istnienia różnic między 
szpitalami, tak aby móc wskazać możliwość poprawy; 

o zidentyfikowano i wyeliminowano bariery w zwiększaniu liczby zabiegów 
ambulatoryjnych; 

o procedury szpitali/HSE ułatwiały wymianę informacji, która pomogłaby w gromadzeniu 
pomysłów dotyczących dobrych praktyk. 

Głównymi jednostkami kontrolowanymi były HSE i Departament Zdrowia. 

Ocena opierała się przede wszystkim na gromadzeniu danych na temat zabiegów 
ambulatoryjnych, wywiadach przeprowadzonych z kluczowymi pracownikami oraz badaniu 
ankietowym wysłanym do wszystkich szpitali publicznych oferujących opiekę doraźną 
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podlegających Zarządowi Opieki Zdrowotnej. Ocena została przeprowadzona we współpracy 
z dwoma konsultantami medycznymi ze Zjednoczonego Królestwa (anestezjologiem 
i chirurgiem neurologiem). 

Główne uwagi 

275 Irlandzki NOK sformułował następujące uwagi: 

o Odnotowywano stały wzrost odsetka zgłaszanych planowych zabiegów 
przeprowadzanych na zasadzie ambulatoryjnej między 2006 r. a 2012 r. Liczba 
planowych zabiegów chirurgicznych przeprowadzanych w szpitalach publicznych 
oferujących opiekę doraźną wzrosła o 26%, podczas gdy wskaźnik przyjęć 
ambulatoryjnych na te zabiegi wzrósł z 55% do 69% w tym samym okresie. 

o Zaobserwowano istotne różnice w wynikach osiąganych przez poszczególne szpitale, co 
wskazuje na istnienie znacznej możliwości zwiększenia liczby przyjęć ambulatoryjnych 
w niektórych szpitalach. 

o W okresie między 2006 r. a 2012 r. liczba „niedocelowych” planowych zabiegów 
ambulatoryjnych przeprowadzonych w szpitalach oferujących opiekę doraźną wzrosła, 
lecz nie odnotowano powiązanej zmiany w liczbie „niedocelowych” zabiegów 
przeprowadzanych w trybie stacjonarnym. Może to oznaczać, że coraz większa liczba 
drobnych zabiegów chirurgicznych jest przeprowadzana w ramach hospitalizacji. 

o Kryteria stosowane podczas podejmowania przez lekarzy decyzji o skierowaniu pacjenta 
na zabieg ambulatoryjny lub leczenie stacjonarne mogą nie być jasne lub spójne ze 
względu na brak pisemnych protokołów i list kontrolnych. Kadra kierownicza może nie 
być w stanie ocenić, dlaczego pacjenci zostali uznani za niekwalifikujących się do 
zabiegu ambulatoryjnego. 

o Kadra kierownicza wyższego szczebla nie monitoruje ani nie przeprowadza przeglądów 
liczby pacjentów uznanych za niekwalifikujących się do zabiegu ambulatoryjnego, co 
utrudnia szpitalom zidentyfikowanie przypadków, w których liczba zabiegów 
ambulatoryjnych u poszczególnych lekarzy czy w ramach danych specjalizacji jest niska 
oraz przyczyn tego stanu rzeczy. 

o W wielu szpitalach nie są rutynowo przeprowadzane oceny przedoperacyjne, mimo że 
są one istotne dla określenia czynników decydujących o tym, że zabiegi ambulatoryjne 
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są nieodpowiednie dla poszczególnych pacjentów. Wskaźnik anulowania 
zaplanowanych zabiegów ambulatoryjnych monitoruje mniej niż połowa szpitali 
objętych kontrolą. 

o Pielęgniarki są odpowiedzialne tylko za około 50% wypisów, chociaż korzystanie z pracy 
odpowiednio przeszkolonych pielęgniarek może w pewnym stopniu odciążyć lekarzy. 
Podczas wypisu pacjenci poddawani zabiegom ambulatoryjnym otrzymują niewiele 
informacji na piśmie. 

Zalecenia 

276 Irlandzki NOK wydał następujące uwagi: 

o HSE powinien monitorować poziomy zabiegów ambulatoryjnych w podziale na szpitale, 
typy zabiegu i specjalizacje, tak aby określić, w których sytuacjach liczba zabiegów 
ambulatoryjnych jest niska (w przypadku często przeprowadzanych zabiegów), a także 
skoncentrować wysiłki na poprawie wyników w tych sytuacjach. Szpitale powinny 
ustanowić szczegółowe cele dotyczące liczby zabiegów ambulatoryjnych dla każdego 
lekarza. Przegląd ocen wyników chirurgicznych lekarzy powinien uwzględniać liczbę 
zabiegów ambulatoryjnych. 

o Aby zoptymalizować liczbę zabiegów ambulatoryjnych w odniesieniu do planowych 
zabiegów, HSE powinien ustanowić odrębne odpowiednie wartości docelowe dla 
każdego zabiegu chirurgicznego. Ogólne wartości docelowe dla każdego typu zabiegu 
ambulatoryjnego powinny opierać się na wynikach osiąganych przez szpitale aspirujące 
do pozycji wiodącej, podczas gdy ambitniejsze wartości docelowe mogłyby być 
ustanawiane dla szpitali już zajmujących czołowe pozycje. 

o W celu zapewnienia, by szpitale koncentrowały się na zwiększaniu liczby zabiegów 
ambulatoryjnych w odniesieniu do wszystkich planowych zabiegów, HSE powinien 
zwiększyć liczbę zabiegów, dla których ustanawia wartości docelowe pod względem 
wskaźników przyjęć ambulatoryjnych. 

o HSE powinien monitorować przypadki obecnie sklasyfikowane jako przypadki zabiegów 
ambulatoryjnych w celu zapewnienia, by wszystkie szpitale kierowały przypadki 
chirurgiczne do wykonania w najbardziej odpowiednich i ekonomicznych warunkach. 
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o Wszystkie szpitale powinny wdrożyć lokalnie uzgodnione protokoły i listy kontrolne, 
w których wyraźnie określono by kryteria, jakie powinni stosować lekarze podczas 
wyboru pacjentów kwalifikujących się do zabiegów ambulatoryjnych. HSE powinien 
nadzorować ten proces, aby zapewnić spójność podejścia stosowanego w różnych 
szpitalach. 

o Aby zidentyfikować obszary, w których liczba zabiegów ambulatoryjnych jest niska, 
kadra kierownicza szpitala powinna monitorować liczbę zabiegów ambulatoryjnych 
przeprowadzanych przez poszczególnych lekarzy i w ramach każdej specjalizacji. HSE 
powinien uzyskiwać od szpitali potwierdzenie, że niska liczba zabiegów 
ambulatoryjnych jest rutynowo omawiania z odpowiednimi zespołami klinicznymi. 

o Szpitale powinny zapewnić wdrożenie procedur oceny przedoperacyjnej w celu 
wczesnego identyfikowania pacjentów niekwalifikujących się do zabiegów 
ambulatoryjnych. 

o Pacjentom poddawanych zabiegom ambulatoryjnym szpitale powinny udostępniać 
odpowiednie informacje pisemne podczas wypisu. Informacje pisemne powinny być 
jasne, kompletne i dostępne we właściwych językach. HSE powinien pomagać szpitalom 
w przekazywaniu takich informacji. 

o Ocenę tego, czy pacjent jest gotowy do wypisu, zdecydowanie powinny przeprowadzać 
pielęgniarki według ustalonych kryteriów. 

Publikacja i działania następcze 

277 Sprawozdanie zostało przedstawione Komisji Rachunków Publicznych Dáil Éireann 
(irlandzkiego parlamentu). Zostało opublikowane na stronie internetowej Urzędu Kontrolera 
i Głównego Audytora Irlandii w dniu 19 sierpnia 2014 r. Publikacji towarzyszył komunikat 
prasowy. HSE zgodził się wdrożyć zalecenia z kontroli. Ich oddziaływanie na wydajność i koszt 
planowych zabiegów lub na jakość świadczeń zapewnianych pacjentom będzie widoczne po 
pewnym czasie. 

Oczekiwane oddziaływanie 

278 Możliwość uzyskania przez HSE wydajności operacyjnej i kosztowej przy świadczeniu 
planowych zabiegów ambulatoryjnych. 
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Nowe technologie i e-zdrowie 
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Bułgaria 
Сметна палата на Република 
България 
E-zdrowie 

Zarys kontroli 

279 Kontrola przeprowadzona przez bułgarski NOK ukierunkowana była na ocenę, czy 
w Bułgarii skutecznie wdrażano e-zdrowie. Kontrola objęła okres od dnia 1 stycznia 2012 r. 
do dnia 30 czerwca 2016 r. 

280 Bułgaria rozpoczęła wprowadzanie e-zdrowia w 2006 r. i w strategiach oraz planach 
rządu jest ono określane jako priorytet. Do 2016 r. nie został jeszcze wdrożony odpowiedni 
system informacji zdrowotnych, który (1) zapewniałby informacje wymagane w procesach 
decyzyjnych oraz (2) umożliwiałby transgraniczną wymianę danych dotyczących zdrowia. 

Sposób przeprowadzenia kontroli 

281 Główne pytanie kontrolne brzmiało: „Czy e-zdrowie było skutecznie wdrażane 
w Bułgarii?”. 

282 W ramach tego głównego pytania NOK zadał dwa pytania pomocnicze: 

o Czy osiągnięto warunki wstępne dla wprowadzenia i wdrożenia e-zdrowia? 

o Czy osiągnięto cele związane z utworzeniem i wdrażaniem e-zdrowia? 

283 Głównymi jednostkami kontrolowanymi były Ministerstwo Zdrowia, Krajowy Fundusz 
Ubezpieczenia Zdrowotnego (NHIF) oraz Krajowe Centrum Zdrowia Publicznego i Analizy 
(NCPHA). 

284 Aby osiągnąć cele kontroli, zastosowano standardowe metody gromadzenia i analizy 
danych, takie jak przegląd dokumentacji, wywiady z urzędnikami Ministerstwa Zdrowia, 
NCPHA i NHIF oraz studia przypadków. 
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285 Prawidłowość i kompletność elektronicznej dokumentacji medycznej zostały 
ocenione za pomocą narzędzia typu tajemniczy klient. Bułgarski NOK zastosował specjalne 
środki, aby chronić prywatne dane uczestników. Zadowolenie i poziom świadomości 
obywateli zmierzono z wykorzystaniem badań opinii publicznej przeprowadzonych przez 
wyspecjalizowaną agencję. 

Główne uwagi 

286 Konieczne warunki wstępne dla skutecznego wdrożenia e-zdrowia nie zostały 
zapewnione: 

o brakowało ram regulacyjnych na potrzeby e-zdrowia i jego komponentów; 

o występowały uchybienia w planowaniu operacyjnym i przypisaniu celów strategicznych, 
środków i działań na szczeblu Ministerstwa Zdrowia, NCPHA i NHIF; 

o system e-zdrowie był tworzony w kontekście bardzo częstych zmian strukturalnych 
i kadrowych, zarówno na poziomie kadry kierowniczej wyższego szczebla, jak 
i ekspertów, co wywarło bardzo negatywny wpływ na możliwość śledzenia procesu 
i osiągnięcie celów; 

o podział obowiązków w zakresie wprowadzania e-zdrowia nie był wystarczająco 
kompleksowy ani odpowiedni; 

o nie został utworzony skuteczny system koordynacji i harmonizacji działań, projektów 
i zamówień publicznych między instytucjami, co doprowadziło do niewydajnego 
wydatkowania funduszy publicznych oraz opóźnień w osiąganiu priorytetów 
strategicznych. 

287 W okresie objętym kontrolą doszło do opóźnień w ustanawianiu systemu e-zdrowie 
w Bułgarii, a działania instytucji mogą być uznawane za nieskuteczne z następujących 
powodów: 

o Nie istniała jasna koncepcja utworzenia systemu ani plan dotyczący niezbędnych 
zasobów finansowych; powielano funkcje i projekty innych instytucji itd. 
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o Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. nie opracowano ani nie zatwierdzono 
krajowych norm informacji zdrowotnych lub dokumentacji medycznej, co umożliwiłoby 
elektroniczne przetwarzanie oraz wymianę informacji medycznych i zdrowotnych. 

o Nie wdrożono do tego czasu odpowiedniego zintegrowanego systemu informacji 
zdrowotnych. 

o Systemy i rejestry informacji z zakresu opieki zdrowotnej nie były zintegrowane i nie 
wdrożono wymiany między nimi danych w czasie rzeczywistym. 

o Prawie 10 lat po uznaniu za priorytet strategiczny zapotrzebowania na elektroniczne 
skierowania, e-recepty i inne oprogramowanie do wymiany danych w czasie 
rzeczywistym rozwiązania te nie zostały zapewnione. 

o Według stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. nie utworzono kompletnej elektronicznej 
dokumentacji medycznej zapewniającej obywatelom i pracownikom opieki zdrowotnej 
informacje konieczne, aby podejmować odpowiednie decyzje w procesie 
diagnozowania, leczenia i rehabilitacji. 

o Pod koniec okresu objętego kontrolą nie działał żaden krajowy portal poświęcony 
zdrowiu, który pełniłby rolę pojedynczego punktu dostępu do elektronicznych 
świadczeń zdrowotnych oraz zapewniałby ważne informacje na temat profilaktyki 
zdrowotnej, edukacji zdrowotnej itd. 

o W wyniku badania ankietowego przeprowadzonego wśród przedstawicieli krajowych 
potwierdzono, że działania podejmowane w celu wdrożenia e-zdrowia były 
nieskuteczne. 

Zalecenia 

288 Sformułowano dwadzieścia zaleceń skierowanych do Ministra Zdrowia dotyczących 
udoskonalenia: 

o ram regulacyjnych i podziału obowiązków; 

o ogólnej organizacji na potrzeby planowania i realizacji działań; 

o systemu koordynacji, monitorowania i weryfikacji wdrażania. 
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289 Sformułowano siedem zaleceń skierowanych do kierownika NHIF związanych 
z automatyczną wymianą danych w czasie rzeczywistym oraz udoskonaleniem systemów 
informacyjnych. 

Publikacja i działania następcze 

290 Sprawozdanie przedstawiono Komisji ds. Budżetu i Finansów oraz Komisji ds. Opieki 
Zdrowotnej bułgarskiego parlamentu. Zostało ono opublikowane w formie elektronicznej na 
stronie internetowej NOK w dniu 28 lipca 2017 r. Publikacji towarzyszył komunikat prasowy. 

291 Sprawozdanie z kontroli było szeroko rozpowszechniane za pośrednictwem różnych 
bułgarskich mediów: prasy, państwowego bułgarskiego radia, państwowej bułgarskiej 
telewizji, agencji informacyjnych i mediów elektronicznych. 

292 Zgodnie ze standardową procedurą po upływie terminu realizacji zaleceń zostanie 
przeprowadzone monitorowanie działań podjętych w związku ze sprawozdaniem. 

Oczekiwane oddziaływanie 

293 Wdrażanie e-zdrowia stanowi złożony i kosztowny proces. Biorąc to pod uwagę, 
oczekiwane oddziaływanie kontroli jest następujące: 

o poprawa otoczenia regulacyjnego; 

o opracowanie jasnej koncepcji tworzenia e-zdrowia, przy zaangażowaniu wszystkich 
zainteresowanych stron; 

o lepsza koordynacja w celu wyeliminowania ryzyka niewydajnego wydatkowania 
środków publicznych; 

o podjęcie pilnych działań przez właściwe instytucje z myślą o wdrożeniu kluczowych 
mechanizmów publicznych, takich jak dokumentacja w systemie e-zdrowie, e-recepty, 
e-skierowania, krajowy portal poświęcony zdrowiu oraz krajowy system informacji 
zdrowotnych. 
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Estonia 
Riigikontroll 
Działania państwa w ramach wdrażania systemu  
e-zdrowie 

Zarys kontroli 

294 Kontrola przeprowadzona przez estoński NOK miała na celu ocenę wdrażania 
ogólnokrajowego systemu informacyjnego e-zdrowie. 

295 Pierwsze plany dotyczące e-zdrowia w Estonii zostały sporządzone w 2004 r. 
W 2005 r. rząd zatwierdził plan rozwoju estońskiego systemu informacji zdrowotnych na lata 
2005–2008. W listopadzie 2005 r. utworzono Estońską Fundację e-Zdrowie. Chociaż system 
informacji zdrowotnych powinien w pełni funkcjonować od 2013 r., elektroniczna 
dokumentacja medyczna (centralna baza danych w dziedzinie zdrowia) została tylko 
częściowo wdrożona, świadczeniodawcy opieki zdrowotnej (jako główne podmioty 
korzystające z usług e-zdrowia) byli niezadowoleni z systemu, a ponadto wydatkowano 
więcej środków finansowych niż pierwotnie planowano. 

296 Kontrola objęła lata 2005–2012 i dotyczyła wszystkich działań przeprowadzonych od 
momentu utworzenia Estońskiej Fundacji e-Zdrowie. 

Sposób przeprowadzenia kontroli 

297 Główne pytania kontrolne brzmiały: 

(1) Czy osiągane są cele systemu informacyjnego e-zdrowie i czy był on wdrażany zgodnie 
z planem? Jeżeli nie, z jakich przyczyn? 

(2) Czy warunki wstępne obecnego systemu e-zdrowie pozwalają na realizację jego celów 
w przyszłości? 
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298 Głównymi jednostkami kontrolowanymi były Ministerstwo Spraw Społecznych, 
Estońska Fundacja e-Zdrowie, Estoński Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego oraz Urząd ds. 
Systemów Informacyjnych (ISA) Republiki Estońskiej. 

299 Metodyka kontroli obejmowała analizę dokumentów i sprawozdań, badanie 
ankietowe wśród około 200 lekarzy, analizę danych, obserwację działania systemów 
informacyjnych e-zdrowie (na przykład ich funkcjonalności i interfejsu użytkownika dla 
lekarzy) we współpracy z podmiotami udzielającymi świadczeń zdrowotnych oraz wywiady 
z jednostkami kontrolowanymi i świadczeniodawcami opieki zdrowotnej. 

Główne uwagi 

300 Estoński NOK stwierdził, że cele e-zdrowia nie zostały osiągnięte, gdyż: 

o pomimo wstępnych planów dane zawarte w systemie e-zdrowie nie mogły być 
wykorzystywane na potrzeby statystyk krajowych, prowadzenia dokumentacji czy 
nadzoru oraz nie były wykorzystywane w aktywny sposób przez lekarzy do celów 
leczenia; 

o recepty cyfrowe stanowiły jedyne e-rozwiązanie utworzone przez państwo, które było 
aktywnie wykorzystywane; 

o w niewielkim stopniu wykorzystywano elektroniczną dokumentację medyczną 
i odnośniki do obrazów medycznych, a rejestracja cyfrowa (elektroniczny system 
rezerwacji wizyt) nie została uruchomiona pięć lat po ukończeniu nad nią prac; 

o przy wprowadzaniu e-zdrowia brak było strategicznego kierownictwa, którego celem 
byłaby realizacja interesów państwa, co wstrzymywało wdrażanie; 

o utworzenie i wdrożenie e-zdrowia kosztowało znacznie więcej niż planowano, 
a wysokość środków finansowych, które okażą się jeszcze niezbędne w przyszłości, nie 
była znana; 

o e-zdrowie nie pomogło w uzyskaniu oszczędności środków w ramach ubezpieczenia 
zdrowotnego ani w optymalizacji czasu pracy lekarzy; 

o instytucje państwowe nie korzystały jeszcze z danych zawartych w systemie e-zdrowie, 
gdyż brakowało wielu danych lub ich jakość była niezadowalająca. Chociaż podmioty 
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udzielające świadczeń zdrowotnych mają obowiązek wprowadzania dokumentacji 
medycznej do systemu e-zdrowie, nie dokonywały tego systematycznie, a wielu danych 
wcale nie zamieszczono w systemie. 

301 NOK ustalił, że przyczyną nieskutecznego uruchomienia systemu e-zdrowie był fakt, iż 
działania podejmowane przez Ministerstwo Spraw Społecznych – jako strategiczne 
kierownictwo odpowiedzialne za rozwój i wdrażanie e-zdrowia – nie były ukierunkowane na 
osiągniecie określonego celu i nie zostały odpowiednio zaplanowane. Stwierdził on, że 
skuteczne wprowadzenie systemu e-zdrowie zależy od wzmocnienia przywódczej roli 
Ministerstwa Spraw Społecznych. 

Zalecenia 

302 Estoński NOK sformułował szereg zaleceń, z których najważniejsze przedstawiono 
poniżej. 

o Określenie interesów państwa w zakresie wdrażania e-zdrowia, a następnie 
sprecyzowanie zadań Ministerstwa Spraw Społecznych i Estońskiej Fundacji e-Zdrowie 
w ramach tego wdrażania. 

o Ukończenie i wdrożenie projektów z zakresu e-zdrowia, które już się rozpoczęły (przede 
wszystkim rejestracji cyfrowej i elektronicznej dokumentacji medycznej) przed 
podejmowaniem prób tworzenia nowych usług. 

o Zobowiązanie ze skutkiem natychmiastowym podmiotów udzielających świadczenia 
zdrowotne do rozpoczęcia korzystania z systemu informacyjnego e-zdrowie, a w razie 
konieczności powiązanie płatności za usługi z jego wykorzystaniem. 

o Opracowanie przyjaznego dla użytkownika systemu e-zdrowie we współpracy 
z Estońską Fundacją e-Zdrowie. 

Publikacja i działania następcze 

303 Sprawozdanie zostało przedstawione jednostkom kontrolowanym, Komisji Spraw 
Społecznych oraz Komisji Specjalnej ds. Kontroli Budżetowej w parlamencie. 
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304 Sprawozdanie opublikowano na stronie internetowej NOK. Publikacji tej towarzyszył 
komunikat prasowy, a w przeddzień w siedzibie NOK odbył się briefing prasowy. 

305 W dniu 10 lutego 2014 r. parlamentarna Komisja Specjalna ds. Kontroli Budżetowej 
zorganizowała otwarte posiedzenie z udziałem głównych zainteresowanych stron w ramach 
systemu e-zdrowie i NOK. Posiedzenie było transmitowane na żywo na stronie internetowej 
parlamentu oraz przez duży portal informacyjny. Ponadto artykuł NOK na temat głównych 
ustaleń kontroli został opublikowany w wiodącym dzienniku. 

306 Monitorowanie działań następczych podjętych w związku ze sprawozdaniem 
przeprowadzono w okresie od kwietnia do września 2019 r. Stwierdzono, że w okresie 
ostatnich pięciu lat poczyniono znaczne postępy w rozwoju systemu e-zdrowie. Oprócz 
cyfrowych recept wdrożono obrazowanie cyfrowe i portal pacjenta. Ponadto w sierpniu 
2019 r. uruchomiono ogólnokrajową rejestrację cyfrową wizyt lekarskich. Nadal występuje 
jednak szereg istotnych trudności, na przykład nie osiągnięto dotychczas celu polegającego 
na tym, by elektroniczna dokumentacja medyczna była bardziej przyjazna dla użytkownika, 
w związku z czym pracownicy opieki zdrowotnej nie mają szybkiego dostępu do wszystkich 
informacji koniecznych do zapewniania pacjentom terminowych świadczeń wysokiej jakości. 
Także system e-ambulans wymaga usprawnienia, tak aby zapewnić wydajne przesyłanie 
informacji między karetką pogotowia ratunkowego i szpitalem w celu zagwarantowania 
pacjentom jak najszybszego leczenia. Ponadto konieczne jest zwiększenie zdolności 
statystycznych i analitycznych w ramach systemu e-zdrowie do celów oceny jakości 
świadczeń zdrowotnych. 

Oczekiwane oddziaływanie 

307 Kontrola miała w zamierzeniu sprawić, aby Ministerstwo Spraw Społecznych 
odgrywało swoją rolę strategicznego kierownictwa systemu e-zdrowie oraz aby 
zdefiniowano interesy państwa we wdrażaniu e-zdrowia. Stwierdzono, że ważne jest, aby 
ministerstwo dopilnowało, by planowanie strategiczne i finansowe były zintegrowane, gdyż 
kontrola wykazała, że w okresie objętym kontrolą nie były dostępne informacje na temat 
kosztów ukończenia i wdrożenia projektów w zakresie e-zdrowia. W ujęciu ogólnym 
sprawozdanie z kontroli miało przyczynić się do rozwoju systemu e-zdrowie, tak aby 
świadczeniodawcy opieki zdrowotnej, pacjenci i państwo mogli w pełni korzystać z jego 
potencjału.  
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Łotwa 
Valsts Kontrole 
Czy projekt „E-zdrowie na Łotwie” jest krokiem 
w dobrym kierunku? 

Zarys kontroli 

308 Kontrola przeprowadzona przez łotewski NOK koncentrowała się na ocenie, czy 
działania Ministerstwa Zdrowia i Krajowej Służby Zdrowia były skuteczne, produktywne 
i ukierunkowane na osiągnięcie celów wprowadzenia e-zdrowia, a także czy inwestycje w e-
zdrowie na Łotwie były wykorzystywane w sposób oszczędny i produktywny. Kontrola objęła 
okres od dnia 1 stycznia 2007 r. do dnia 1 kwietnia 2015 r. 

309 Termin wdrożenia e-zdrowia wyznaczono na koniec 2015 r. W okresie dziewięciu lat 
zainwestowano środki w kwocie 14,5 mln euro, jednak usługi e-zdrowia nie były dostępne 
dla użytkowników. Tymczasem od dnia 1 stycznia 2016 r. wykorzystywanie systemu 
informacyjnego e-zdrowie stało się obowiązkowe dla wszystkich świadczeniodawców opieki 
zdrowotnej (w zakresie leczenia ambulatoryjnego i stacjonarnego, elektronicznych 
rezerwacji wizyt, skierowań elektronicznych na badania lub leczenie, recept elektronicznych 
oraz elektronicznych zwolnień chorobowych). 

Sposób przeprowadzenia kontroli 

310 Główne pytanie kontrolne brzmiało: czy e-zdrowie było wdrażane w sposób 
zapewniający osiągnięcie jego celu, jakim jest promowanie wydajniejszej opieki zdrowotnej? 

311 W ramach tego głównego pytania NOK zbadał: 

o czy za pomocą systemu e-zdrowie rozwiązane zostaną istniejące problemy i czy jego 
cele zostaną osiągnięte; 

o czy działania przeprowadzone przez Krajową Służbę Zdrowia na rzecz wprowadzenia e-
zdrowia odpowiadały celom, które zamierzano osiągnąć; 
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o czy nowo opracowany system informacyjny e-zdrowie zapewniał bezpieczeństwo 
informacji i ochronę danych osobowych; 

o czy objęto projekt „E-zdrowie na Łotwie” wydajnym nadzorem i kontrolą. 

312 Głównymi jednostkami kontrolowanymi były Ministerstwo Zdrowia 
i podporządkowana mu instytucja – Krajowa Służba Zdrowia, odpowiedzialna za wdrożenie 
e-zdrowia. 

313 Metodyka kontroli obejmowała analizę zewnętrznych przepisów i regulacji, ocenę 
polityki wdrożonej przez Ministerstwo Zdrowia oraz ocenę zgodności e-zdrowia z wymogami 
dotyczącymi bezpieczeństwa danych i ochrony danych osobowych (pacjentów), a także 
badania ankietowe, przegląd dokumentacji i wywiady z urzędnikami z Ministerstwa Zdrowia 
i Krajowej Służby Zdrowia. 

Główne uwagi 

314 Projekt wdrażany przez Ministerstwo Zdrowia stanowi krok w kierunku zwiększenia 
skuteczności zapewniania świadczeń opieki zdrowotnej. Projekt ten zagwarantuje pacjentom 
większą kontrolę nad zdrowiem, stanowiąc zachętę do prowadzenia zdrowego stylu życia, 
a także da możliwość lepszego uzasadnienia podejmowanych decyzji, przyspieszy udzielanie 
świadczeń w obszarze opieki zdrowotnej oraz zapewni dostępne informacje dobrej jakości. 

315 Niemniej jednak polityka opracowana przez Ministerstwo Zdrowia w obszarze e-
zdrowia nie została wdrożona w planowanym zakresie i terminie, w związku z czym cel 
polegający na zwiększeniu skuteczności zapewniania świadczeń opieki zdrowotnej został 
jedynie częściowo osiągnięty. 

316 Od samego początku wdrażania projektu e-zdrowia widoczne były istotne 
niedociągnięcia, tj. eksperci z branży nie byli zaangażowani w projekt, stwierdzono liczne 
zmiany w instytucji wdrażającej projekt oraz nieskuteczne zarządzanie nim, a ponadto nie 
zapewniono odpowiedniego nadzoru nad projektem. 

o Chociaż Ministerstwo Zdrowia przygotowało dokument dotyczący planowania na 
potrzeby wdrażania e-zdrowia w dziewięcioletnim okresie (od 2007 r.), nie był on 
aktualizowany i nie odzwierciedlał rzeczywistości. 
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o Chociaż od rozpoczęcia projektu e-zdrowia upłynęło dziewięć lat (od 2007 r.), 
a Ministerstwo Zdrowia zainwestowało w jego realizację środki w kwocie 14,5 mln euro, 
według stanu na dzień 1 kwietnia 2015 r. system informacji zdrowotnych i planowane e-
usługi nie były dostępne dla użytkowników. 

o Istniało ryzyko, że system e-zdrowie nie zdobędzie wystarczającej popularności wśród 
społeczeństwa i świadczeniodawców opieki zdrowotnej, gdyż nie dla wszystkich 
potencjalnych użytkowników był on przejrzysty i dostępny. 

o Według stanu na dzień 1 kwietnia 2015 r. system informacyjny e-zdrowie nie był 
gotowy do działania pod względem bezpieczeństwa danych i ochrony danych 
osobowych. 

o Nadzór i kontrola nad wdrażaniem e-zdrowia prowadzone przez Ministerstwo Zdrowia 
nie były wystarczająco skuteczne. 

Zalecenia 

317 Łotewski Urząd Kontroli Państwowej wydał szereg zaleceń. Najważniejszym 
zaleceniem skierowanym do Ministerstwa Zdrowia była zmiana przepisów w sprawie daty 
rozpoczęcia obowiązkowego stosowania systemów informacyjnych e-zdrowie przez 
określenie ram czasowych na potrzeby wyeliminowania stwierdzonych niedociągnięć, 
a także wskazanie rozsądnego okresu – obejmującego co najmniej sześć miesięcy – który 
umożliwi zainteresowanym stronom dołączenie do systemu informacyjnego e-zdrowie na 
zasadzie dobrowolnej. 

318 Z myślą o skutecznym uruchomieniu systemu informacyjnego e-zdrowie, NOK zalecił 
Ministerstwu Zdrowia, aby: 

o wielokrotne przetestować wszystkie opracowane rozwiązania w zakresie e-zdrowia, 
zgodnie z wymogami specyfikacji technicznych, aby uzyskać gwarancję działania 
systemu, jego zdolności do współdziałania z innymi systemami i kompatybilności 
semantycznej; 

o wyeliminować wszystkie niedociągnięcia i niedoskonałości związane z bezpieczeństwem 
danych i ochroną danych osób fizycznych; 
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o opracować plan dla przedsiębiorstw obejmujący wszystkich świadczeniodawców opieki 
zdrowotnej korzystających z systemu informacyjnego e-zdrowie, aby zwiększyć 
skuteczność opieki zdrowotnej; 

o przeprowadzić – po uruchomieniu systemu informacyjnego e-zdrowie, gdy 
świadczeniodawcy opieki zdrowotnej będą mogli swobodnie do niego dołączyć – 
ukierunkowaną kampanię informacyjną w celu wypromowania systemu. 

Publikacja i działania następcze 

319 Sprawozdanie zostało przedstawione parlamentarnej Komisji ds. Wydatków 
Publicznych i Kontroli. Opublikowano je na stronie internetowej łotewskiego Urzędu Kontroli 
Państwowej w dniu 8 września 2015 r., a publikacji towarzyszyła konferencja prasowa 
i komunikat prasowy. 

320 Ministerstwo Zdrowia ma obowiązek na bieżąco informować łotewski Urząd Kontroli 
Państwowej o wdrażaniu zaleceń zgodnie z uzgodnionym terminem przedkładania 
sprawozdań. Po otrzymaniu tych informacji Urząd dokonuje oceny postępów poczynionych 
przez Ministerstwo Zdrowia. Do 2019 r. Ministerstwo Zdrowia wdrożyło 70% wszystkich 
zaleceń. 

Oczekiwane oddziaływanie 

321 Z uwagi na to, że kontrola została przeprowadzona w momencie, gdy system 
informacyjny e-zdrowie nie był jeszcze obowiązkowy i nadal trwał etap jego wdrażania, 
wszystkie zalecenia z kontroli miały w zamierzeniu usprawnić proces wdrażania e-zdrowia, 
a ostatecznie zapewnić skuteczne stosowanie systemu e-zdrowie przez wszystkie 
zainteresowane strony, tak aby zwiększyć skuteczność udzielania świadczeń opieki 
zdrowotnej. Od 2016 r. system informacyjny e-zdrowie i e-usługi były stopniowo 
udostępniane użytkownikom. Według danych statystycznych najczęściej wykorzystywane 
usługi e-zdrowia obejmują e-zwolnienia chorobowe i e-recepty – w 2018 r. wystawiono 
1 mln e-zwolnień chorobowych i 11,7 mln e-recept. 
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Stabilność budżetowa i inne aspekty 
finansowe 
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Czechy 
Nejvyšší kontrolní úřad 
Środki finansowe wydatkowane przez wybrane 
szpitale tytułem zwrotu kosztów 

Zarys kontroli 

322 Kontrolerzy czeskiego NOK ocenili przestrzeganie przez szpitale uniwersyteckie 
przepisów prawa podczas zakupów materiałów, towarów i usług oraz wywiązywanie się 
przez ministerstwa z obowiązków prawnych jako podmiotów tworzących szpitale. Kontrola 
objęła lata 2014–2016. 

323 NOK skontrolował zakupy produktów leczniczych i wyrobów medycznych 
dokonywane w znacznych ilościach. Ponadto kontrolerzy przeanalizowali obowiązek wyboru 
dostawców przez szpitale uniwersyteckie w drodze zamówień publicznych oraz ocenili, czy 
ministerstwa wywiązywały się ze swoich obowiązków podmiotów tworzących szpitale 
wynikających z przepisów prawa. 

Sposób przeprowadzenia kontroli 

324 Główne pytania kontrolne były następujące: 

o Czy zakupy materiałów, towarów i usług (w szczególności produktów leczniczych 
i wyrobów medycznych) przez szpitale uniwersyteckie są zgodne z przepisami oraz czy 
są wydajne i efektywne pod względem kosztów? 

o Czy między szpitalami uniwersyteckimi występują znaczne różnice w jednostkowych 
cenach nabycia? 

o Czy Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony odpowiednio spełniają rolę 
podmiotów tworzących szpitale uniwersyteckie? 

325 Głównymi jednostkami kontrolowanymi były podmioty tworzące szpitale 
uniwersyteckie, tj. Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony, a także szpitale 
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uniwersyteckie: Szpital Uniwersytecki w Brnie, Szpital Uniwersytecki w Motolu oraz 
centralny szpital wojskowy – Uniwersytecki Szpital Wojskowy w Pradze. 

326 Ocena została przeprowadzona w oparciu o analizę zabranych dowodów, przegląd 
dokumentacji, wywiady i porównania. 

Główne uwagi 

327 Czeski NOK sformułował następujące uwagi: 

o Zakupy materiałów i towarów przebiegały sprawnie, ale nie we wszystkich przypadkach 
były one efektywne pod względem kosztów lub zgodne z przepisami. Zakupy usług nie 
we wszystkich przypadkach były efektywne pod względem kosztów lub zgodne 
z przepisami. Ministerstwa w niektórych przypadkach nie wywiązywały się ze swoich 
obowiązków podmiotów tworzących szpitale wynikających z przepisów prawa. 

o Szpitale uniwersyteckie nabywały produkty lecznicze w drodze procedur udzielania 
zamówień publicznych lub bezpośrednich zakupów od dostawców. Ze względu na 
szeroki asortyment stosowanych produktów leczniczych i wyrobów medycznych, 
starania mające na celu podtrzymanie funkcji życiowych pacjentów, istnienie jednego 
producenta na rynku czy też nierozstrzygniętą procedurą przetargową szpitale 
uniwersyteckie nie zawsze miały możliwość wyboru dostawcy zgodnie z wynikami 
procedury udzielania zamówień publicznych. Odsetek dostaw nabytych poza 
procedurami udzielania zamówień publicznych był znaczny, przy czym wszystkie szpitale 
uniwersyteckie przedstawiły powody, dla których nabywały produkty lecznicze i wyroby 
medyczne (z wyjątkiem Szpitala Uniwersyteckiego w Brnie) bez zastosowania takiej 
procedury. 

o Kryteria ustanowione na potrzeby oceny ofert nie były takie same we wszystkich 
szpitalach uniwersyteckich. 

o W wyniku porównania jednostkowych cen nabycia produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych objętych próbą NOK w poszczególnych szpitalach uniwersyteckich 
wykazano istotne różnice zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i procentowych. 

o Jednostkowe ceny nabycia wybranej próby produktów leczniczych i wyrobów 
medycznych różniły się znacznie między szpitalami uniwersyteckimi, często nawet 
w przypadku zakupów u tych samych dostawców. Te różnice w cenach wynikały przede 
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wszystkim ze zniżek oferowanych przez dostawców, istnienia jednego producenta, 
braków w dostawach, zakupów bez zastosowania procedury udzielania zamówień 
publicznych, bezpośredniej dystrybucji przez jednego producenta, zmian w zwrotach 
kosztów lub wprowadzenia do obrotu leku generycznego. W związku z tymi znacznymi 
różnicami w cenach NOK dostrzega możliwość obniżenia kosztów. 

o System zniżkowy w opiece zdrowotnej nie cechował się jasnymi zasadami dotyczącymi 
zakupów produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Pojęcie zniżki nie było 
zdefiniowane w przepisach, lecz opierało się na warunkach danego stosunku 
umownego między szpitalem uniwersyteckim a dostawcą. Szpitale uniwersyteckie nie 
stosowały ujednoliconej procedury do celów negocjowania zniżek i wykorzystywania 
dochodów wynikających ze zniżek. Zasadniczo zawierały one umowy dotyczące zniżek 
niezależnie od głównych umów o dostawę. Powołując się na tajemnicę 
przedsiębiorstwa, nie wykazywały w rejestrze umów ani umów dotyczących zniżek, ani 
wartości zniżek wynikających z umowy. 

o Szpital Uniwersytecki w Brnie naruszył dyscyplinę budżetową przez nieuzasadnione 
wykorzystanie środków finansowych na zakup wyrobów medycznych i nabycie usług 
unieszkodliwiania odpadów. 

o Centralny szpital wojskowy wykorzystywał swoje aktywa w niewydajny sposób, gdyż nie 
przedstawił jednoznacznych dowodów w odniesieniu do 15 faktur na świadczone 
konsultacje prawne. 

Zalecenia 

328 Czeski NOK zalecił, by: 

o szpitale uniwersyteckie nabywały produkty lecznicze i wyroby medyczne w drodze 
procedur udzielania zamówień publicznych, co stanowi ustawowy obowiązek i warunek 
wstępny oszczędnego zarządzania środkami finansowymi i przejrzystego wyboru 
dostawców; 

o Ministerstwo Zdrowia i Ministerstwo Obrony ustanowiły jasne zasady otrzymywania, 
zgłaszania i wykorzystywania zniżek od dostawców w sektorze zdrowia; 
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o w procedurach udzielania zamówień publicznych szpitale uniwersyteckie określały jako 
kryterium nie tylko cenę, ale także – biorąc pod uwagę charakter i złożoność 
przedmiotu zamówienia publicznego – zniżkę, jeśli ma ona zostać udzielona; 

o Ministerstwo Zdrowia podjęło działania w zakresie strategii rozwoju oraz przygotowało 
własną koncepcję rozwoju organizacji podlegających zarządzaniu bezpośredniemu; 

o Ministerstwo Zdrowia i Szpital Uniwersytecki w Brnie przeanalizowały użyteczność 
i zalety fundacji Szpitala Uniwersyteckiego w Brnie oraz rozważyły, czy jej dalsze 
istnienie jest uzasadnione; 

o Ministerstwo Obrony podjęło działania w odniesieniu do stwierdzonego ryzyka 
związanego z przekazywaniem środków finansowych na rzecz centralnego szpitala 
wojskowego. 

Publikacja i działania następcze 

329 Sprawozdanie zostało przedstawione rządowi w dniu 8 kwietnia 2019 r. 

330 Sprawozdanie opublikowano na stronie internetowej NOK w dniu 3 września 2018 r., 
a NOK opublikował wnioski z tej kontroli w wydawanym przez siebie biuletynie (nr 4/2018). 
Publikacji towarzyszył komunikat prasowy. 

331 Nie podjęto jeszcze działań następczych w związku ze sprawozdaniem. 

Oczekiwane oddziaływanie 

332 Oczekiwane są zmiany w procedurach stosowanych przez szpitale uniwersyteckie, 
a także udoskonalenia w pełnieniu swojej roli przez ministerstwa, w szczególności 
w odniesieniu do przyjęcia zasad dotyczących zniżek, procedur udzielania zamówień 
publicznych oraz monitorowania praktycznego i ekonomicznego wymiaru funkcjonowania 
szpitali uniwersyteckich pod kątem efektywności kosztowej. 
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Finlandia 
Valtiontalouden Tarkastusvirasto 
Prognozy trendów w wydatkach na zabezpieczenie 
społeczne 

Zarys kontroli 

333 Celem kontroli przeprowadzonej przez fiński NOK była ocena wiarygodności prognoz 
trendów w wydatkach na zabezpieczenie społeczne. Na podstawie tych prognoz 
podejmowane są decyzje polityczne i szacowana jest stabilność finansowa. 

334 Kontrola była skoncentrowana na wykorzystywaniu modelu makroekonomicznego do 
celów prognoz wydatków na zabezpieczenie społeczne. Model został zmieniony w latach 
2007–2009, a kontrola dotyczyła przede wszystkim okresu po 2010 r. Objęła ona 
długoterminowe prognozy trendów w wydatkach na zabezpieczenie społeczne 
wykorzystywane jako podstawa do podejmowania decyzji w zakresie polityki społecznej 
i zdrowotnej. Niektóre prognozy trendów zostały przygotowane przez Ministerstwo Spraw 
Społecznych i Zdrowia z wykorzystaniem modelu analizy wydatków na zabezpieczenie 
społeczne (model SOME). 

Sposób przeprowadzenia kontroli 

335 Główne pytanie kontrolne brzmiało: Jak wiarygodne są prognozy trendów 
w wydatkach na zabezpieczenie społeczne, wykorzystywane jako podstawa do 
podejmowania decyzji politycznych i szacowania stabilności finansowej? 

336 W ramach tego głównego pytania NOK zadał następujące pytania szczegółowe: 

(1) Jakie rodzaje prognoz trendów w wydatkach na zabezpieczenie społeczne są 
opracowywane na potrzeby podejmowania decyzji? 

a) Jakie są kluczowe różnice między nimi? 
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b) Jak są one wykorzystywane w procesach decyzyjnych? 

c) Jaką rolę odgrywają w tych prognozach prognozy demograficzne przygotowywane przez 
Urząd Statystyczny Finlandii? 

d) Jaki rodzaj współpracy jest prowadzony między organami opracowującymi 
i wykorzystującymi prognozy? 

(2) Czy Ministerstwo Spraw Społecznych i Zdrowia posiada zdolności do doskonalenia 
modelu zgodnie z zapotrzebowaniem? 

a) Jak elastyczny jest model pod względem jego doskonalenia? 

b) Czy ministerstwo posiada wystarczające zasoby i wiedzę ekspercką, aby doskonalić ten 
model? 

(3) Czy kształtowanie polityki opiera się na otwartych i przejrzystych metodach pod 
względem prognoz trendów w wydatkach na zabezpieczenie społeczne? 

a) Jak dokumentowane są modele i założenia leżące u ich podstaw? 

b) Czy analizy wrażliwości oparte na założeniach są systematycznie przeprowadzane 
i publikowane? 

337 Głównymi jednostkami kontrolowanymi były Ministerstwo Spraw Społecznych 
i Zdrowia oraz Ministerstwo Finansów. 

338 Dowody zostały zebrane w drodze oceny przejrzystości i metodyki prognoz trendów 
w Ministerstwie Spraw Społecznych i Zdrowia, wywiadów z ekspertami w Ministerstwie 
Spraw Społecznych i Zdrowia, Ministerstwie Finansów oraz w niektórych innych instytucjach 
opracowujących prognozy trendów (Zakład Ubezpieczenia Społecznego Finlandii [Kela] 
i fińskie Centrum ds. Emerytur [ETK]), a także z wykorzystaniem badania i analizy 
porównawczej metod modelu SOME stosowanych w Ministerstwie Spraw Społecznych 
i Zdrowia i metod stosowanych do prognozowania trendów w Kela i ETK. 
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Główne uwagi 

339 NOK sformułował następujące uwagi: 

o Model SOME okazał się najbardziej wszechstronnym modelem stosowanym 
w przygotowywaniu długoterminowych prognoz trendów w wydatkach na 
zabezpieczenie społeczne. Ramy rachunkowości miały przejrzystą strukturę i zapewniały 
odpowiednią podstawę do dalszego jego doskonalenia. 

o Opis modelu i podręcznik techniczny były kompleksowe i szczegółowe. Opis nie był 
jednak aktualizowany, chociaż do modelu włączono szereg zmian od czasu jego 
wprowadzenia. 

o Istniało zapotrzebowanie na bardziej zaawansowane wersje modelu – – na przykład 
w wyniku reformy opieki społecznej i zdrowotnej (reformy SOTE) powstało 
zapotrzebowanie na prognozy trendów w wydatkach na zabezpieczenie społeczne 
w poszczególnych regionach SOTE. 

o Model SOME odegrał wiodącą rolę przy szacowaniu luki w stabilności finansów 
publicznych przez Ministerstwo Finansów, gdyż stanowił podstawę do oszacowania 
wydatków związanych ze starzeniem się społeczeństwa. Prognozy trendów w tych 
wydatkach były przygotowywane wspólnie przez Ministerstwo Spraw Społecznych 
i Zdrowia oraz Ministerstwo Finansów na zasadzie nieformalnej współpracy. Podział 
obowiązków w ramach tej współpracy pozostawał niejasny, chociaż ostateczną 
odpowiedzialność za szacowanie luki w stabilności finansów publicznych ponosi 
Ministerstwo Finansów. Opis metodyki zastosowanej do szacowania luki w stabilności 
finansów publicznych na wydatki związane ze starzeniem się społeczeństwa był ogólny 
i charakteryzował się brakiem przejrzystości. 

o Scenariusze i analizy wrażliwości przygotowywane z wykorzystaniem modelu SOME nie 
były regularnie publikowane. Systematyczna publikacja wniosków stanowiłaby 
podstawę do dialogu między ekspertami, zapewniłaby większą otwartość i przejrzystość 
kształtowania polityki społecznej i zdrowotnej oraz szacowania luki w stabilności 
finansów publicznych przez Ministerstwo Finansów, a także ułatwiłaby doskonalenie 
modelu. 

o Zasoby przydzielone w związku z modelem SOME niekoniecznie odpowiadały 
potrzebom jego doskonalenia zgodnie z zapotrzebowaniem i w sposób, który 
zapewniłby systematyczną analizę wniosków. 
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Zalecenia 

340 NOK wydał następujące zalecenia: 

o Ministerstwo Spraw Społecznych i Zdrowia powinno zapewnić, by podręcznik 
techniczny do modelu SOME był aktualizowany. Sprawozdania dotyczące obliczeń na 
potrzeby scenariuszy opracowywanych z wykorzystaniem modelu SOME i zawierające 
analizy wrażliwości także powinny być regularnie publikowane. 

o Przy doskonaleniu modelu SOME Ministerstwo Spraw Społecznych i Zdrowia powinno 
brać pod uwagę nowe potrzeby informacyjne wynikające z reformy SOTE. Ministerstwo 
powinno przydzielić odpowiednie zasoby na prace nad doskonaleniem modelu 
i regularne analizy oraz zapewnić wystarczającą współpracę na poziomie eksperckim 
z innymi organizacjami opracowującymi prognozy trendów w wydatkach na 
zabezpieczenie społeczne i dostarczającymi mu informacje. 

o Współpraca między Ministerstwem Spraw Społecznych i Zdrowia oraz Ministerstwem 
Finansów na potrzeby szacowania luki w stabilności finansów publicznych dotyczącej 
wydatków związanych ze starzeniem się społeczeństwa powinna zostać opisana 
w przejrzysty sposób. Ministerstwo Finansów powinno przygotować wyczerpujący 
i przejrzysty opis metodyki szacowania luki w stabilności finansów publicznych oraz 
wykorzystywać analizę wrażliwości w regularnej sprawozdawczości na temat 
szacowania tej luki, na przykład w odniesieniu do trendów w wydatkach na 
zabezpieczenie społeczne. 

o Wskazane jest także wykorzystywanie w większym stopniu analizy opartej na modelu 
w krótkoterminowym planowaniu polityki. 

Publikacja i działania następcze 

341 Sprawozdanie zostało przedstawione jednostkom kontrolowanym i parlamentarnej 
Komisji ds. Kontroli. Opublikowano je na stronie internetowej NOK w dniu 16 stycznia 2017 r. 
Publikacji towarzyszył komunikat prasowy. 

342 Procedura monitorowania działań następczych została przeprowadzona zgodnie 
z harmonogramem jesienią 2018 r. i obejmowała skierowanie kwestionariusza do jednostek 
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kontrolowanych. Sprawozdanie uzupełniające zostało udostępnione na stronie internetowej 
NOK. 

Oczekiwane oddziaływanie 

343 Oczekiwano, że Ministerstwo Spraw Społecznych i Zdrowia, odpowiedzialne za model 
SOME, podejmie starania mające na celu doskonalenie modelu oraz udokumentowanie 
metodyki i systematyczne publikowanie rezultatów prognoz. Spodziewano się także, że 
Ministerstwo Finansów zwiększy przejrzystość metodyki szacowania stabilności finansowej 
i wykorzystania w tym kontekście modelu SOME. 
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Grecja 
Ελεγκτικό Συνέδριο 
Horyzontalna kontrola tematyczna dotycząca 
zaległości finansowych państwa względem szpitali, 
Państwowego Zakładu Opieki Zdrowotnej (EOPYY) 
oraz regionalnej dyrekcji ds. zdrowia 

Zarys kontroli 

344 Grecki NOK ocenił skumulowane zaległości finansowe państwa. 

345 Kontrola objęła okres od dnia 31 grudnia 2016 r. do dnia 30 września 2017 r. 

Sposób przeprowadzenia kontroli 

346 Główne pytania kontrolne brzmiały: 

o Czy finansowanie z Europejskiego Mechanizmu Stabilności na potrzeby wyrównania 
zaległości finansowych zostało wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem? 

o Dlaczego nadal gromadzą się zaległości finansowe? 

347 Główne jednostki kontrolowane obejmowały sześć szpitali, Państwowy Zakład Opieki 
Zdrowotnej (EOPYY) oraz Pierwszą Dyrekcję ds. Zdrowia Regionu Attyki. 

348 Dowody zostały zgromadzone w drodze wywiadów, pism podsumowujących stan 
faktyczny skierowanych do stron trzecich (dostawców), niezapowiedzianych kontroli na 
miejscu dotyczących dostaw towarów i usług, przeglądów dokumentacji oraz weryfikacji 
legalności i prawidłowości dokumentów i procedur. 
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Główne uwagi 

Przeterminowane zobowiązania – zaległości finansowe 

349 Kontrola wykazała, że: 

o występują nieprawidłowości w wiekowaniu zaległości finansowych, a dokumentacja 
potwierdzająca lub dotycząca płatności za dostawy i usługi nie jest kompletna; 

o brak jest mechanizmów monitorowania płatności odsetek i kar pieniężnych oraz brak 
jest dokumentacji dotyczącej stanu spraw sądowych; 

o znaczna liczba zobowiązań nie była rejestrowana lub była błędnie rejestrowana 
w rejestrze zobowiązań, lub nie była ujmowana w systemach informatycznych; 

o systemy informatyczne nie generowały szczegółowych zagregowanych i analitycznych 
raportów na temat potrąceń. 

Program wyrównania zaległości finansowych 

350 Grecki NOK odnotował: 

o przypadki braku zgodności z zasadą FIFO oraz terminami uregulowania zobowiązań, 
rozbieżności między dokumentami poddanymi przeglądowi oraz niedociągnięcia 
w procedurze płatności. Ustalenia dotyczące wiarygodności danych i systemów 
sprawozdawczości odnosiły się głównie do systemów rejestracji zobowiązań; 

o rozbieżności między systemami sprawozdawczości. 

351 Kontrola była ponadto ukierunkowana na wskazanie źródeł nowych zaległości 
finansowych. Ustalenia dotyczyły następujących kwestii: 

o brak płynności wynikający z nierealistycznych budżetów, narzucenie pułapów wydatków 
przez Europejski Mechanizm Stabilności, opóźnienia w stosowaniu rabatów 
i mechanizmów wycofania, opóźnienia w pobieraniu należności oraz ograniczenia 
w określonych roszczeniach na podstawie szczególnych uzgodnień. 

o Ze względu na złożoność (a w niektórych przypadkach niejasność) ram prawnych 
regulujących procedury udzielania zamówień publicznych procedury te nie zawsze były 
finalizowane (w wyniku biurokracji oraz rygorystycznych ram prawnych prowadzących 
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do powstawania licznych zobowiązań i opóźnień w spłacie z powodu kwestii legalności), 
a wyrównywanie zaległości finansowych wymagało dużej liczby dokumentów 
potwierdzających. 

o Ocena rezultatów programu spłaty zaległości finansowych pokazała, że program nie był 
wystarczająco zaawansowany, a w niektórych przypadkach nie przestrzegano zasady 
samofinansowania – polegającej na spłacie własnych zobowiązań podmiotów z ich 
zasobów własnych. 

Zalecenia 

352 Grecki NOK zalecił: 

o zmodernizowanie systemów informatycznych i ich wsparcia dla budżetów regularnych; 

o wykorzystanie tych systemów do automatycznego generowania wszystkich 
wymaganych raportów; 

o automatyczną aktualizację rejestru zobowiązań; wprowadzenie w nim określonych 
zmian i udoskonaleń w celu zapewnienia legalności i prawidłowości zapisów oraz spłaty 
zobowiązań i zaległości finansowych; 

o stosowanie metody „pierwsze weszło, pierwsze wyszło” do spłaty zobowiązań; 
automatyczne uzgadnianie płatności ze starszymi fakturami; 

o pełne uruchomienie krajowej centralnej jednostki zakupującej dla sektora zdrowia 
publicznego; 

o ustanowienie protokołów produkcyjnych dla poszczególnych procedur medycznych, 
kontroli wewnętrznych dotyczących procedur zamówień administracyjnych i płatności, 
ujednoliconej kodyfikacji i klasyfikacji, jednolitych specyfikacji technicznych, wspólnych 
kodów kreskowych oraz rejestrów materiałów zużywalnych, wyposażenia i sprzętu 
medycznego; 

o lepsze zarządzanie zapasami; 

o przyspieszenie oceny ofert w ramach procedur udzielania zamówień publicznych; 
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o skonsolidowanie i przyjęcie wspólnego systemu informatycznego we wszystkich 
szpitalach; 

o stosowanie wskaźników, kluczowych wskaźników efektywności, poziomów 
referencyjnych, rachunkowości analitycznej i systemu rachunkowości memoriałowej; 

o terminowe stosowanie zwrotu w ramach mechanizmu wycofania względem 
świadczeniodawców; 

o opracowywanie realistycznych budżetów; 

o ustanowienie regulaminów wewnętrznych, kontroli wewnętrznych obejmujących 
poszczególne procedury i podręcznika kontroli wewnętrznej; 

o usprawnienie procesu analizy ryzyka w szpitalach; poprawa w zakresie odpowiedniego 
doboru i przydziału pracowników; 

o przyspieszenie procedur rozliczania i płatności; 

o comiesięczne wypłacanie dotacji rządowych. 

Publikacja i działania następcze 

353 Wszystkie osiem sprawozdań przedstawiono w parlamencie na wspólnym 
posiedzeniu Stałej Komisji Parlamentarnej do Spraw Gospodarczych i Stałej Komisji 
Parlamentarnej do Spraw Społecznych w październiku 2018 r. Sprawozdania zostały 
opublikowane na stronie internetowej Greckiego Trybunału Obrachunkowego, a ich 
wspomniana wyżej prezentacja była transmitowana przez stację telewizyjną parlamentu. 

354 Monitorowanie działań następczych ma zgodnie z harmonogramem zostać 
przeprowadzone w ciągu jednego roku. 

Oczekiwane oddziaływanie 

355 Kontrola horyzontalna miała na celu zidentyfikowanie przyczyn zaległości 
finansowych sektora instytucji rządowych i samorządowych oraz wsparcie rządu 
w opracowywaniu strategii rozwiązania tego problemu, a także instytucjonalizację 
koniecznych reform, aby zapobiec powstawaniu kolejnych problemów.  
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Hiszpania 
Tribunal de Cuentas 
Zarządzanie świadczeniami farmaceutycznymi i kontrola nad 
nimi sprawowana przez hiszpańskie Powszechne 
Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Służby Cywilnej 
(MUFACE) 

Zarys kontroli 

356 Hiszpański NOK ocenił zarządzanie świadczeniami farmaceutycznymi i kontrolę, jaką 
sprawuje nad nimi hiszpańskie Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Służby 
Cywilnej (MUFACE). Kontrolą objęto rok budżetowy 2015. 

357 Do MUFACE należy wielu członków upoważnionych do świadczeń farmaceutycznych. 
Towarzystwo to wykonuje dużą liczbę płatności na znaczną kwotę, a w procedurze 
uczestniczy wiele prywatnych przedsiębiorstw. Ponadto niedociągnięcia i nadpłaty zostały 
stwierdzone w przypadku świadczeń farmaceutycznych finansowanych przez inne podobne 
podmioty, którymi zarządzanie było przedmiotem wcześniejszych analiz. 

Sposób przeprowadzenia kontroli 

358 Głównym celem kontroli było zweryfikowanie, czy świadczenia farmaceutyczne na 
rzecz aptek i szpitali zostały zafakturowane oraz rozliczone zgodnie z obowiązującymi 
przepisami i zasadami należytego zarządzania finansami. 

359 Cele szczegółowe obejmowały analizę procedur wdrożonych przez MUFACE na 
potrzeby kontroli wystawiania faktur oraz opłaty za świadczenia farmaceutyczne na rzecz 
aptek i szpitali zgodnie z wyżej wspomnianymi przepisami i zasadami. Obejmowały one także 
ocenę, czy recepty lekarskie były finansowane przez MUFACE zgodnie z mającym do nich 
zastosowanie rozporządzeniem i porozumieniem zawartym z Radą Ogólną Okręgowych Izb 
Aptekarskich w Hiszpanii. 

360 Główną jednostką kontrolowaną było towarzystwo MUFACE, niezależny podmiot 
podlegający Ministerstwu Polityki Terytorialnej i Służby Cywilnej. 



CZĘŚĆ III – Sprawozdania NOK w skrócie 
Stabilność budżetowa i inne aspekty finansowe 
 130 
 

 

361 Ocena została przeprowadzona na podstawie przeglądów dokumentów, wywiadów, 
doboru próby i analizy danych podczas prac w terenie. Dokonano analizy baz danych 
i dokumentów płatności beneficjentów świadczeń farmaceutycznych oraz przeprowadzono 
weryfikacje i kontrole aplikacji komputerowej stosowanej do zarządzania dokumentacją 
dotyczącą świadczeń farmaceutycznych. 

Główne uwagi 

362 Hiszpański NOK sformułował następujące uwagi: 

o Granice kontrolne dotyczące spożycia leków psychotropowych ustanowione przez 
MUFACE były takie same dla wszystkich substancji czynnych, niezależnie od 
maksymalnych dawek zalecanych dla każdego typu leku przez Hiszpańską Agencję 
Produktów Leczniczych i Zdrowotnych. 

o System ostrzeżeń ustanowiony w celu ograniczenia dostarczania druków recept 
członkom towarzystwa wykraczającym poza standardowe stosowanie produktów 
leczniczych wykazywał szereg niedociągnięć (brak instrukcji, brak ostrzeżeń dotyczących 
członków, którzy nie należeli już do MUFACE lub którzy nie wykorzystywali produktów 
leczniczych bądź wykorzystywali je nadmiernie). 

o Procedura płatności za zdecentralizowane świadczenia farmaceutyczne nie 
odpowiadała żadnemu z trzech typów procedur określonych w hiszpańskiej ustawie 
budżetowej nr 47/2003 z dnia 26 listopada 2003 r. 

o Stwierdzono, że podwójnie wystawiono faktury na kwotę 55 998 euro. 

o Według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. kwota nadal pozostająca do zdyskontowania 
ze względu na przekroczenie limitów maksymalnych wydatków na pewne produkty 
lecznicze na 2015 r. wynosiła 329 988 euro. 

o W dokumentacji medycznej dotyczącej leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu C, 
finansowanego przez MUFACE, odpowiednia kwota została opłacona, ale szpitale 
zasadniczo nie dokonały potrącenia 7,5% zgodnie z art. 9 hiszpańskiego dekretu 
królewskiego z mocą ustawy nr 8/2010. 
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Zalecenia 

363 Hiszpański NOK wydał następujące zalecenia: 

o Wzmocnienie kontroli, dokonywanie okresowych porównań między bazami danych 
MUFACE oraz hiszpańskiego Urzędu Skarbowego (weryfikacja poziomu dochodów) 
i Krajowego Instytutu Zabezpieczenia Społecznego (weryfikacja prawidłowości 
członkostwa). 

o Promowanie wdrażania systemu elektronicznych recept lekarskich w celu uzyskania 
większej kontroli nad lekarzami przepisującymi produkty lecznicze oraz innymi 
wymogami dotyczącymi ważności i wydawania tych produktów leczniczych. 

o Przyjęcie odpowiednich środków mających na celu prawidłowe zarządzanie drukami 
recept, ich produkcją i dystrybucją oraz kontrolą zapasów. 

o Dostosowanie instrukcji dotyczących systemu świadczeń farmaceutycznych do 
rzeczywistej procedury przetwarzania tych świadczeń, wyeliminowanie obecnych 
niedociągnięć w systemie ostrzeżeń dotyczących spożycia produktów leczniczych, 
udoskonalenie i poszerzenie zakresu kontroli ustanowionych w tym celu, określenie 
limitów spożycia w zależności od substancji czynnej każdego produktu leczniczego. 

o Ustanowienie środków w celu odzyskania nadpłat dokonanych na rzecz szpitali za 
finansowanie leków przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C oraz przyjęcie 
odpowiednich środków, tak aby szpitale mogły stosować potrącenie w wysokości 7,5% 
w procesie wystawiania faktury za produkty lecznicze wydawane w szpitalach. 

o Zmiana procedury zarządzania płatnościami za produkty lecznicze wydawane 
w szpitalach prowadzonej z wykorzystaniem rachunków bankowych MUFACE. 

Publikacja i działania następcze 

364 Wstępny projekt sprawozdania został przesłany do MUFACE w celu uzyskania uwag 
zwrotnych. Końcowe sprawozdanie z kontroli zostało przedstawione Komisji Parlamentarnej 
w dniu 16 listopada 2017 r. 

365 Sprawozdanie z kontroli jest dostępne na stronie internetowej hiszpańskiego 
Trybunału Obrachunkowego od dnia 1 października 2017 r. Komunikat prasowy 
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podsumowujący główne wnioski i zalecenia został opublikowany w dniu 16 października 
2017 r. Rezolucję Komisji Parlamentarnej z dnia 23 listopada 2017 r. opublikowano 
w hiszpańskim Dzienniku Urzędowym w dniu 26 lutego 2018 r. 

366 Monitorowanie działań następczych podjętych w wyniku zaleceń zawartych 
w sprawozdaniu zostanie przeprowadzone w ramach specjalnego sprawozdania 
uzupełniającego lub podczas nowych zadań kontrolnych dotyczących tego podmiotu. 
Dotychczas nie przeprowadzono monitorowania działań następczych, gdyż od zatwierdzenia 
sprawozdania upłynęło niewiele czasu. 

Oczekiwane oddziaływanie 

367 Dyrektor generalny MUFACE poinformował hiszpański Trybunał Obrachunkowy 
o wdrożeniu szeregu zmian organizacyjnych, proceduralnych i regulacyjnych w dniu 
27 marca 2018 r.: 

o zmiana porozumienia o opiece zdrowotnej; 

o zmiana rezolucji w sprawie przekazywania zadań z dnia 23 maja 2012 r.; 

o zmiana zasad rachunkowości MUFACE dotyczących wydatków, płatności, kontroli 
finansowej i rachunkowości; 

o wzmocniono kontrole, przeprowadzane są regularne kontrole krzyżowe między bazami 
danych członków, w szczególności w odniesieniu do beneficjentów i osób 
uprawnionych; 

o w 2018 r. wdrożona zostanie specjalna aplikacja komputerowa do zarządzania 
płatnościami za produkty lecznicze; 

o podjęto środki w celu odzyskania nadpłat dokonanych na rzecz szpitali za finansowanie 
leków przeciwko wirusowemu zapaleniu wątroby typu C; 

o wdrożenie systemu recept elektronicznych, usprawnienie wykrywania i kontroli 
zapobiegawczych w odniesieniu do nadmiernego spożycia produktów leczniczych, 
przyjęcie odpowiednich środków na potrzeby prawidłowego zarządzania drukami 
recept. 
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Luksemburg 
Cour des comptes 
Finansowanie inwestycji w szpitalach ze środków 
publicznych 

Zarys kontroli 

368 Luksemburski NOK ocenił finansowanie inwestycji w szpitalach ze środków 
publicznych w latach 2011–2017. 

Sposób przeprowadzenia kontroli 

369 Celem kontroli było zweryfikowanie, czy spełnione zostały wymogi rozporządzenia 
Wielkiego Księcia ustanawiającego szczegółowe zasady udziału państwa w inwestycjach 
w szpitale. Ponadto NOK przeanalizował skuteczność i spójność mechanizmów kontroli 
w Ministerstwie Zdrowia na potrzeby weryfikacji wniosków o zwrot kosztów przedkładanych 
przez szpitale. 

370 Główne jednostki kontrolowane obejmowały Ministerstwo Zdrowia oraz wchodzące 
w skład próby podmioty, które przeprowadziły inwestycję z udziałem państwa. 

371 Metodyka kontroli obejmowała wywiady z kontrolowanymi podmiotami oraz analizę 
przekazanych dokumentów. 

Główne uwagi 

Udział państwa w finansowaniu modernizacji, remontu lub budowy szpitali 

372 Ministerstwo Zdrowia nie przekazało sprawozdania finansowego, w którym 
porównywano by koszty projektów dozwolone na mocy prawa i faktyczne koszty inwestycji, 
a także w którym uzasadniono by wszelkie przypadki przekroczenia kwoty środków 
finansowych wykraczające poza powiększenie kwoty przewidziane w przepisach. 



CZĘŚĆ III – Sprawozdania NOK w skrócie 
Stabilność budżetowa i inne aspekty finansowe 
 134 
 

 

Przepisy ustawowe i wykonawcze 

373 Chociaż na mocy przepisów wymagane jest zawarcie porozumienia w sprawie 
przyznania pomocy, nie zawarto takiego porozumienia w przypadku niektórych z projektów 
dotyczących szpitali, np. rozbudowy jednego ze szpitali i prac w dziale centralnej sterylizacji 
w innym szpitalu. Ponadto prace w ramach jednego z projektów były prowadzone bez 
uzyskania wcześniejszej formalnej zgody Ministra Zdrowia. 

374 Prawo stanowi ponadto, że szczegółowe procedury udzielania pomocy finansowej, 
np. w odniesieniu do terminów i procedur badania dokumentacji, dokumentów 
potwierdzających, które należy dostarczyć, oraz wymogów i zakresu analizy potrzeb 
i skutków, są przewidziane w rozporządzeniu. Do czasu przeprowadzenia kontroli nie 
przyjęto jednak takiego rozporządzenia. 

Monitorowanie projektów budowy lub modernizacji 

375 W przypadku czterech projektów objętych próbą kierownicy projektów regularnie 
sporządzali sprawozdania z postępów, ale nie przekazywali ich systematycznie do 
ministerstwa, czego wymaga rozporządzenie. 

376 Kontrolerzy odnotowali także różne przypadki braku spójności między wieloletnim 
programem Funduszu Infrastruktury Szpitalnej opracowanym w ramach dochodów 
i wydatków z budżetu państwa a zestawieniami dotyczącymi monitorowania 
subsydiowanych projektów, które zostały sporządzone dla każdego szpitala przez 
Ministerstwo Zdrowia. 

377 W odniesieniu do dostosowywania budżetu projektów inwestycyjnych na rzecz 
szpitali, tak aby uwzględnić zmiany we wskaźniku cen budowlanych, kontrolerzy odnotowali, 
że Ministerstwo Zdrowia nie dysponowało środkami na potrzeby precyzyjnego określenia, 
jakie środki budżetowe są dostępne w przypadku projektu będącego w toku, czy 
sprawdzenia obliczeń dokonywanych przez szpitale. 

Wnioski o zwrot kosztów 

378 Kontrolerzy zaobserwowali, że (1) projekty były zatwierdzane i subsydiowane przez 
oddzielne podmioty; (2) kontakt między tymi podmiotami był ograniczony; (3) za 
sprawdzanie wniosków o zwrot kosztów był odpowiedzialny jeden urzędnik. 
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379 Zgodnie z prawem za kontrolę przydziału dotacji publicznych i wniosków o zwrot 
kosztów odpowiada rządowy komisarz ds. szpitali. Chociaż jego uprawnienia zostały 
wzmocnione, kontrolerzy stwierdzili, że nie jest on w stanie w pełni wywiązywać się ze 
swoich obowiązków ze względu na brak wystarczających zasobów kadrowych. 

380 Ponadto na mocy przepisów państwo pokrywa 80% kosztów inwestycji w aktywa 
ruchome i nieruchomości w szpitalach, które zostały zatwierdzone przez Ministra Zdrowia. 
Kontrolerzy zauważyli jednak, że Minister Zdrowia kilkakrotnie odstąpił od stosowania tej 
zasady. 

381 W odniesieniu do obszarów, które nie mogą być subsydiowane przez Ministerstwo 
Zdrowia, w rozporządzeniu określono, że w przypadku części projektu, których nie można 
rozdzielić, koszty niesubsydiowanych części zostaną obliczone na koniec prac. W przypadku 
jednego z projektów objętych próbą tylko koszty parkingu podziemnego zostały jednak 
ponownie ocenione na koniec projektu. W przypadku innego projektu koszty 
niesubsydiowanych elementów zostały faktycznie ponownie ocenione, jednak nie było jasne, 
czy ich podział był poprawny, gdyż różne dane szczegółowe nie zostały przedstawione. 

382 Chociaż rozporządzenie przewiduje, że Minister Zdrowia może przyjąć jednolite 
zasady kwalifikowalności dla wszystkich szpitali, nie zostały one przyjęte. 

Zalecenia 

Udział państwa w finansowaniu modernizacji, remontu i budowy szpitali 

383 Ministerstwo Zdrowia powinno: 

o okresowo informować Izbę Deputowanych o postępach w zakresie istotnych projektów 
dotyczących inwestycji w szpitalach finansowanych ze środków publicznych; 

o stosować procedury podobne do obowiązujących w Izbie Deputowanych względem 
projektów infrastrukturalnych wdrażanych przez państwo, tj. przewidujące 
obowiązkowy przegląd każdej znaczącej zmiany programu, przedkładanie nowego 
projektu ustawy, jeśli wydatki w ramach projektu przekroczą 5% zatwierdzonej kwoty, 
oraz przedstawienie ostatecznego podziału wydatków w odniesieniu do każdego 
pojedynczego projektu zatwierdzonego na mocy ustawy o finansowaniu. 
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Monitorowanie projektów budowy lub modernizacji 

384 Ministerstwo Zdrowia powinno: 

o określić, jakich informacji potrzebuje, oraz wymagać, by sprawozdania były regularnie 
przesyłane; 

o dokonać szczegółowego przeglądu danych finansowych projektów oraz wykorzystywać 
w tym celu jeden instrument monitorowania; 

o utworzyć własne narzędzie na potrzeby obliczania korekt budżetu oraz regularnie 
informować szpitale o pozostałych dostępnych środkach budżetowych. 

Wnioski o zwrot kosztów 

385 Zadania związane z zatwierdzaniem i finansowaniem projektów modernizacji lub 
budowy powinny wszystkie zostać powierzone nowej specjalnej jednostce, obejmującej 
ekspertów z Zarządu Budynków Publicznych. Ministerstwo powinno opracować wykaz 
kosztów inwestycji, które nie kwalifikują się do dotacji, ustalić limity finansowe dla 
określonych typów wydatków oraz włączać ten wykaz do przyszłych umów w sprawie 
finansowania. Po zakończeniu projektu wszystkie jego części należy poddać ponownej ocenie 
oraz przedstawić podział kosztów faktycznie poniesionych. 

Publikacja i działania następcze 

386 Na etapie postępowania kontradyktoryjnego ustalenia i zalecenia zostały przesłane 
jednostce kontrolowanej w dniu 15 listopada 2018 r. Sprawozdanie specjalne przedstawiono 
Izbie Deputowanych w dniu 29 kwietnia 2019 r., a następnie opublikowano je na stronie 
internetowej NOK wraz z komunikatem prasowym. 

387 Analizę działań następczych w wyniku sprawozdań specjalnych Trybunału 
Obrachunkowego przeprowadza Komisja Izby Deputowanych ds. Wykonania Budżetu, która 
opracowuje sprawozdanie na temat działań podjętych przez władze w odpowiedzi na 
zalecenia Trybunału. 
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Oczekiwane oddziaływanie 

388 Oczekiwane oddziaływanie obejmuje optymalizację procedury subsydiowania 
inwestycji w szpitale oraz regularne informowanie Izby Deputowanych o postępach 
w zakresie dużych projektów dotyczących inwestycji w szpitale finansowanych przez 
państwo. 
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Słowacja 
Najvyšší kontrolný úrad 
Slovenskej republiky 
Finanse publiczne i własność placówek opieki 
zdrowotnej 

Zarys kontroli 

389 Kontrola przeprowadzona przez słowacki NOK była ukierunkowana na ocenę 
zgodności finansów publicznych i własności placówek opieki zdrowotnej z przepisami prawa. 

390 Kontrola objęła lata 2011–2015. Do celów obiektywnej oceny niektórych 
kontrolowanych faktów uwzględniono także inne lata. 

Sposób przeprowadzenia kontroli 

391 Główne pytania kontrolne brzmiały: 

o Czy budżet jednostki kontrolowanej był realistyczny? 

o Czy stosowano zasadę zrównoważonego budżetu? 

o Jaka była kondycja finansowa poszczególnych placówek medycznych? 

o Czy uregulowano zobowiązania jednostek kontrolowanych? 

o Czy jednostka kontrolowana zainwestowała w zakup nowego sprzętu medycznego i czy 
opracowano plany inwestycji? 

o Czy zamówienia publiczne były przejrzyste i niedyskryminacyjne oraz czy stosowano 
zasadę oszczędności i wydajności? 

o Czy istnieją różnice w typach placówek opieki zdrowotnej (z perspektywy formy 
własności) w każdym z kontrolowanych obszarów? 
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392 Główne jednostki kontrolowane obejmowały szpitale i placówki medyczne, w tym 22 
jednostki publiczne (14 podmiotów państwowych i 8 samorządowych), 10 jednostek 
przekształconych w podmioty innego typu (spółki akcyjne, spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością, organizacje nienastawione na zysk) i 6 podmiotów prywatnych. 

393 Metodyka kontroli obejmowała przegląd dokumentów, wywiady, analizę 
porównawczą i analizę danych statystycznych. 

Główne uwagi 

394 Wiele ustaleń odnosiło się do wszystkich typów placówek opieki zdrowotnej 
(państwowych, samorządowych, przekształconych i prywatnych), ale w niektórych obszarach 
podejścia do zarządzania różniły się w istotny sposób. 

o Proces sporządzania i zatwierdzania budżetów w placówkach państwowych 
i samorządowych nie był realistyczny, skoro w poprzednich latach uzyskano ujemny 
wynik gospodarczy. Podmioty tworzące szpitale, które zatwierdzają i kontrolują 
budżety, również ponoszą w pewnym stopniu odpowiedzialność za ich niewystarczającą 
jakość. Lepszy dostęp do zarządzania budżetem i aktywami odnotowano w placówkach 
przekształconych, a przede wszystkim w placówkach prywatnych. 

o Występowało bezpośrednie powiązanie między szczeblem, na którym placówka jest 
zarządzana, a kontrolą zasobów budżetowych i osiąganymi wynikami finansowymi. 
Zarządzanie większością przekształconych placówek opieki zdrowotnej i szpitali 
prywatnych przynosiło zysk (z wyjątkiem jednego przekształconego i jednego 
prywatnego szpitala). 

o Koszty opieki zdrowotnej wzrosły, ale nie były pokrywane z wpływów. Jednostki 
kontrolowane zgłaszały, że istotna ilość świadczeń zdrowotnych była nieopłacona. NOK 
Słowacji uważa, że brak płatności za uznane świadczenia zdrowotne przez zakłady 
ubezpieczeń zdrowotnych stanowi jedną z głównych przyczyn zadłużenia szpitali. 

o Coroczny wzrost zobowiązań zarejestrowano w odniesieniu do nawet jednej trzeciej 
okresu objętego kontrolą (2011–2015). 
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o W publicznych placówkach opieki zdrowotnej inwestycje w obszarze technologii 
medycznych były niewielkie, co skutkowało zwiększonymi kosztami naprawy 
i utrzymania. Ponadto nie opracowano planu inwestycji. 

o W obszarze zamówień publicznych odnotowano niedociągnięcia dotyczące 
dyskryminacji oferentów, zapewniania niektórym oferentom przewagi informacyjnej, 
powiązania zamówień na sprzęt medyczny z robotami budowlanymi, podejrzenia 
istnienia przypadków zmowy i zawyżania cen. W placówkach prywatnych ceny 
nabywanego sprzętu medycznego były znacznie niższe niż w placówkach o innej formie 
własności. 

o W państwowych i samorządowych placówkach opieki zdrowotnej zawarto szereg 
niekorzystnych umów o świadczenie usług. 

o Cele w zakresie e-zdrowia i jednorodnych grup pacjentów nie zostały w pełni osiągnięte. 

Zalecenia 

395 Zalecenia zaproponowane przez słowacki NOK w celu wyeliminowania stwierdzonych 
niedociągnięć oraz poprawy zarządzania finansami publicznymi i aktywami placówek opieki 
zdrowotnej dotyczyły głównie zarządzania kosztami oraz ich kontroli z punktu widzenia 
finansowego i pod względem zapotrzebowania, ujednolicenia sprawozdawczości 
i rejestrowania w celu optymalizacji parametrów, a także możliwości zakupu sprzętu 
medycznego w scentralizowany sposób. 

Publikacja i działania następcze 

396 Sprawozdanie przesłano Prezydentowi Republiki Słowackiej, przewodniczącemu Rady 
Narodowej Republiki Słowackiej, dwóm komisjom parlamentarnym oraz Premierowi 
Republiki Słowackiej. Wyniki kontroli przekazano także do Urzędu Antymonopolowego 
Republiki Słowackiej, Urzędu Nadzoru nad Opieką Zdrowotną, Urzędu Zamówień 
Publicznych, Ministerstwa Zdrowia Republiki Słowackiej, Prokuratora Generalnego Republiki 
Słowackiej oraz Krajowej Agencji ds. Przestępczości. Wyniki kontroli zostały przedstawione 
przedstawicielom prasy, radia i telewizji. 
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397 Zgodnie z ustawą o słowackim NOK szpitale / placówki opieki zdrowotnej objęte 
kontrolą były zobowiązane do podjęcia środków mających na celu wyeliminowanie 
stwierdzonych niedociągnięć oraz poinformowanie o nich NOK przed upływem terminu. 
Łącznie przez jednostki kontrolowane zostało przyjętych 168 środków, w tym 122 środki – 
przez publiczne placówki opieki zdrowotnej, 41 – przez placówki przekształcone i 5 – przez 
placówki prywatne. 

398 Zgodnie z wyżej wspomnianą ustawą jednostki kontrolowane przedłożyły 
słowackiemu NOK pisemne sprawozdania na temat stanu wdrożenia środków podjętych 
w celu wyeliminowania stwierdzonych niedociągnięć. Na podstawie przedłożonych 
sprawozdań NOK monitorował wdrażanie przyjętych środków i zaproponował dalsze 
procedury (np. dalsze monitorowanie wdrażania środków, kontrolę wdrożenia środków 
w konkretnej jednostce kontrolowanej itd.). 

Oczekiwane oddziaływanie 

399 Rezultaty kontroli mogą skutkować: 

o zmianami organizacyjnymi/proceduralnymi w Ministerstwie Zdrowia Republiki 
Słowackiej w odniesieniu do zarządzania podporządkowanymi organizacjami, a także 
ustanawiania i zatwierdzania budżetów państwowych placówek opieki zdrowotnej i ich 
związku z zakładami ubezpieczeń zdrowotnych; 

o przeglądem decyzji o inwestowaniu w nowe wyroby medyczne; 

o procedurami zapewniającymi scentralizowane zamówienia publiczne na sprzęt 
medyczny; 

o innymi zmianami systemowymi w obszarze wdrażania polityki zdrowotnej. 
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Węgry 
Állami Számvevőszék 
Analiza podsumowująca doświadczenia zdobyte 
w wyniku kontroli szpitali 

Zarys kontroli 

400 W analizie przeprowadzonej przez węgierską Państwową Izbę Obrachunkową
podsumowano doświadczenia zdobyte w wyniku kontroli szpitali. 

401 Analiza objęła lata 2008–2016.

Sposób przeprowadzenia kontroli 

402 Analiza koncentrowała się na:

o wykonaniu zadań przez organy zarządzające;

o systemie kontroli wewnętrznej szpitali;

o zarządzaniu finansami szpitali;

o zarządzaniu aktywami szpitali;

o wdrażaniu podejścia opartego na uczciwości.

403 Główne jednostki kontrolowane obejmowały 21 szpitali, Ministerstwo Zasobów
Ludzkich oraz Krajowy Ośrodek Świadczenia Opieki Zdrowotnej. 

404 Metodyka obejmowała przegląd dokumentów, analizę porównawczą i analizę danych
(statystycznych). 
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Główne uwagi 

405 Węgierska Państwowa Izba Obrachunkowa sformułowała następujące uwagi: 

o Podstawowe wymogi dotyczące zarządzania szpitalami zostały określone przez organy 
zarządzające. Wystąpiły nieprawidłowości powiązane z działalnością pośredniego 
organu zarządzającego w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 
i procedur zatwierdzania. Działania kontrolne prowadzone przez organy zarządzające 
nie prowadziły jednak do prawidłowego zarządzania szpitalami. 

o Dyrektorzy szpitali podjęli niewystarczające działania na rzecz ustanowienia 
i funkcjonowania odpowiedniego systemu kontroli wewnętrznej. 

o Nieprawidłowości w zarządzaniu finansami szpitali (związane z planowaniem, 
zarządzaniem środkami budżetowymi oraz zamówieniami publicznymi) zagrażały 
przejrzystości i rozliczalności środków publicznych. 

o Wymogi dotyczące zgodnego z prawem i przejrzystego zarządzania aktywami państwa 
nie były spełniane podczas zakupu, instalacji, rejestracji i amortyzacji aktywów ani 
podczas inwentaryzacji aktywów i zobowiązań. 

o Wzmocniono podejście oparte na uczciwości w szpitalach; kontrole w tym zakresie nie 
były jednak w pełni skuteczne, co skutkowało nieprawidłowościami w zarządzaniu 
finansami. 

Zalecenia 

406 Wydano łącznie 441 zaleceń: 16 zaleceń skierowano do ministra, 21 – do pośredniego 
organu zarządzającego oraz 404 – do dyrektorów szpitali. 

407 Obszary objęte zaleceniami są następujące: 

o system kontroli wewnętrznej; 

o zarządzanie finansami; 

o zarządzanie aktywami; 

o działalność organów zarządzających. 
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Publikacja i działania następcze 

408 Analiza została przedstawiona podczas konferencji prasowej w kwietniu 2019 r. 
i opublikowana na stronie internetowej węgierskiej Państwowej Izby Obrachunkowej. 

Oczekiwane oddziaływanie 

409 Analiza ma w zamierzeniu wywrzeć oddziaływanie w wyniku identyfikacji obszarów 
ryzyka. Może ona doprowadzić do instytucjonalnego uwzględniania na większą skalę 
przestrzegania przepisów w zarządzaniu oraz stanowić wsparcie dla innych instytucji 
w sektorze w zakresie należytego zarządzania i regularnego funkcjonowania. 
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Włochy 
Corte dei conti 
Wdrażanie nadzwyczajnego programu 
renowacji budynków i modernizacji technologicznej 
nieruchomości należących 
do instytucji zdrowia publicznego 

Zarys kontroli 

410 Kontrola przeprowadzona przez włoski NOK skoncentrowana była na ocenie
nadzwyczajnego programu dotyczącego renowacji budynków i modernizacji technologicznej 
nieruchomości publicznych należących do instytucji zdrowia publicznego. 

411 Kontrola objęła lata 2012–2016.

412 Program renowacji budynków i modernizacji technologicznej został przyjęty na mocy
ustawy nr 67/88, a jego pierwszy etap zakończono w 1996 r. Włoski Trybunał Obrachunkowy 
(Corte dei conti) przeprowadził kontrolę i przedstawił sprawozdanie na jej temat już w maju 
2011 r. 

Sposób przeprowadzenia kontroli 

413 Główne pytanie kontrolne brzmiało:

o Czy możliwe jest pogodzenie interesów krajowych w obszarze stabilności rozliczeń
z priorytetami i potrzebami w zakresie zdrowia i bezpieczeństwa konstrukcji?

414 Główną jednostką kontrolowaną było Ministerstwo Zdrowia.

415 Ocenę przeprowadzono z wykorzystaniem dowodów uzyskanych na podstawie
wniosków o informacje i dokumenty skierowanych do Ministerstwa Zdrowia (do Dyrekcji 
Generalnej ds. Planowania Zdrowia), które jest odpowiedzialne za wdrażanie programu 
inwestycji infrastrukturalnych. 
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Główne uwagi 

416 Włoski NOK sformułował następujące uwagi: 

o Ministerstwo Zdrowia nie opracowało jeszcze dokumentu dotyczącego planowania 
wieloletniego zgodnie z dekretem z mocą ustawy nr 228/2011. 

o Tak zwana metodyka MexA nie pozwoliła na rzeczywistą ocenę skuteczności 
interwencji. 

o Sprawozdanie roczne przedkładane przez regiony Ministerstwu Zdrowia na temat 
postępów prac zostało uznane za nieodpowiednie do monitorowania wdrażania 
projektów. Dokument dotyczący stanu prac wysyłany raz do roku przez regiony nie jest 
właściwy, gdyż nie pokazuje odpowiednio faktycznego rozwoju. 

o Partnerstwo publiczno-prywatne nie zostało wykorzystane w wydajny sposób, a zasoby 
prywatne były ograniczone. 

Zalecenia 

417 Włoski NOK wydał następujące zalecenia: 

o Ministerstwo Zdrowia powinno przyjąć dokument dotyczący planowania wieloletniego 
zgodnie z dekretem o mocy ustawy nr 228/2011; 

o metodyka MexA powinna przewidywać zarówno kontrolę strategiczną, jak i kontrolę 
wykonania zadań. Ocena inwestycji publicznych powinna stanowić część systemu 
kontroli zarządczej i obejmować zarówno ustanawianie celów, jak i ocenę osiągniętych 
rezultatów; 

418 Ponadto należy rozwinąć partnerstwo publiczno-prywatne, aby zapewnić: 

o wprowadzenie wzajemnych powiązań i zależności między sektorem publicznym 
i prywatnym; 

o lepszą widoczność projektu, tak aby w pełni zaangażować partnera prywatnego 
w proces decyzyjny; 

o bardziej odpowiednie zarządzanie ryzykiem związanym z projektami. 
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419 Ponadto ministerstwo powinno traktować w sposób uprzywilejowany prywatne 
przedsiębiorstwa zorientowane na inwestycje długoterminowe oraz zdolne do finansowania 
projektów na etapie wstępnym. 

420 Zasadnicze znaczenie ma reorganizacja oraz usprawnienie gromadzenia informacji 
administracyjnych i rachunkowych na temat procesów zarządzania leżących u podstaw 
wdrażania programu. 

421 Ministerstwo Zdrowia powinno mieć informacje na temat inicjatyw podejmowanych 
przez podmioty lokalne dotyczących infrastruktury zdrowotnej finansowanej ze środków 
krajowych lub unijnych. Ponadto powinno ono utworzyć bazę danych w celu gromadzenia 
informacji koniecznych do udoskonalenia działań z zakresu planowania i optymalizacji 
inwestycji. 

Publikacja i działania następcze 

Prezentacja sprawozdania: 

422 Sprawozdanie zostało przedstawione parlamentowi, Ministerstwu Gospodarki 
i Finansów, Ministerstwu Zdrowia oraz zaprezentowane w regionach: Wenecja Euganejska, 
Emilia-Romania oraz Kalabria. 

423 Zostało opublikowane na stronie internetowej włoskiego Trybunału 
Obrachunkowego w dniu 9 kwietnia 2018 r. 

Oczekiwane oddziaływanie 

424 Włoski NOK spodziewa się następującego oddziaływania kontroli: 

o wprowadzenie zmian legislacyjnych w celu ułatwienia renowacji budynków 
i modernizacji technologicznej nieruchomości sektora zdrowia publicznego; 

o przeprowadzenie skuteczniejszej oceny kwestii o zasadniczym znaczeniu, na które 
uwagę zwróciły jednostki kontrolowane, w celu opracowania nowych rozwiązań; 
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o położenie nacisku na bezpieczeństwo budynków, w szczególności w odniesieniu do 
materiałów antysejsmicznych i przeciwpożarowych. 
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Wykaz prac kontrolnych związanych ze 
zdrowiem publicznym przeprowadzonych 
od 2014 r. przez NOK z UE uczestniczące 
w przygotowaniu publikacji 
425 Niniejszy wykaz zapewnia przegląd prac kontrolnych NOK z UE, które – w całości lub 
częściowo – dotyczyły zdrowia publicznego. Więcej informacji na temat poszczególnych 
kontroli udzielają odpowiednie najwyższe organy kontroli. 

Austria 

o Qualitätssicherung für niedergelassene Arztinnen und Ärzte [Zapewnianie jakości 
w przypadku lekarzy] – Bund 2018/37 (2018) 

Belgia 

o Vlaams preventief gezondheidsbeleid – Evaluatie van het uitvoeringslandschap 
[Flamandzka polityka profilaktyki zdrowotnej – ocena wyników polityki] 

Bułgaria 

o Ефективност на системата на психиатричното обслужване (одитът да бъде 
завършен и публикуван през 2020) [Skuteczność systemu opieki psychologicznej; 
ukończenie i publikacja: planowana na 2020 r.] 

o Електронно здравеопазване (2017) [E-zdrowie, publikacja: 2017] 

o Дейност на Центъра за асистирана репродукция (2017) [Działalność Centrum 
Wspomaganego Rozrodu, publikacja: 2017] 

o Одит за съответствие при финансовото управление на Изпълнителна агенция по 
лекарствата за периода (2016) [Kontrola zgodności zarządzania finansami Agencji 
Wykonawczej ds. Produktów Leczniczych, publikacja: 2016] 
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o Одит за съответствие при финансовото управление на Министерството на 
здравеопазването (2016) [Kontrola zgodności zarządzania finansami Ministerstwa 
Zdrowia, publikacja: 2016] 

o Ефективност на контрола върху дейностите по профилактика и диспансеризация 
на задължително здравноосигурените лица в РБ на възраст до 18 (2016) 
[Skuteczność monitorowania profilaktyki zdrowotnej i dalszej opieki medycznej 
w ramach ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego dla osób małoletnich w Bułgarii, 
publikacja: 2016] 

o Дейност по оказване на спешна медицинска помощ (2015) [Działanie służb 
ratunkowych, publikacja: 2015] 

o Механизъм за договаряне на изпълнението на болнична помощ (2014) 
[Mechanizm negocjacji na potrzeby świadczenia opieki szpitalnej, publikacja: 2014] 

o Одит на изпълнението на проекти, реализирани от Министерството на 
здравеопазването по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 
(2014) [Kontrola wykonania zadań dotycząca projektów Ministerstwa Zdrowia 
w ramach PO „Rozwój zasobów ludzkich”, publikacja: 2014] 

Czechy 

o Nr 18/14 – Prostředky vybírané na základě zákona ve prospěch Vojenské zdravotní 
pojišťovny České republiky [Środki finansowe gromadzone na podstawie ustawy na 
rzecz Wojskowego Zakładu Ubezpieczeń Zdrowotnych Republiki Czeskiej] 

o Nr 18/13 – Závěrečný účet kapitoly státního rozpočtu Ministerstvo zdravotnictví za 
rok 2017, účetní závěrka Ministerstva zdravotnictví za rok 2017 a údaje předkládané 
Ministerstvem zdravotnictví pro hodnocení plnění státního rozpočtu za rok 2017 
[Zamknięcie rachunków w ramach rozdziałów budżetu państwa dotyczących 
Ministerstwa Zdrowa za rok 2017, sprawozdanie finansowe Ministerstwa Zdrowia za 
rok 2017 oraz dane przedkładane Ministerstwu Zdrowia do celów oceny wykonania 
budżetu państwa za rok 2017] 

o Nr 18/11 – Peněžní prostředky státu určené na podporu rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny regionálního zdravotnictví [Fundusze państwa przeznaczone na 
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wsparcie rozwoju i odnowienia bazy materiałowo-technicznej regionalnej opieki 
zdrowotnej] 

o Nr 17/19 – Peněžní prostředky vynakládané vybranými fakultními nemocnicemi na 
úhradu nákladů z činnosti [Środki finansowe wydatkowane przez wybrane szpitale 
tytułem zwrotu kosztów] 

o Nr 17/14 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit 
příspěvková organizace Národní ústav duševního zdraví [Własność państwowa 
i środki finansowe zarządzane przez Krajowy Instytut Zdrowia Psychicznego] 

o Nr 17/13 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušná hospodařit 
příspěvková organizace Státní zdravotní ústav [Własność państwowa i środki 
finansowe zarządzane przez Krajowy Instytut Zdrowia Psychicznego] 

o Nr 17/03 – Zdravotnické informační systémy ve správě organizačních složek resortu 
zdravotnictví [Systemy informacji zdrowotnych w administracji jednostek 
organizacyjnych Ministerstwa Zdrowia] 

o Nr 16/28 – Peněžní prostředky vynakládané vybranými nemocnicemi na úhradu 
nákladů z činnosti [Środki finansowe wydatkowane przez wybrane szpitale na 
pokrycie kosztów działalności] 

o Nr 16/18 – Majetek a peněžní prostředky státu, se kterými je příslušný hospodařit 
Státní ústav pro kontrolu léčiv [Własność państwowa i środki finansowe zarządzane 
przez Państwowy Instytut Kontroli Leków] 

Dania 

o Beretning om lægemiddelanbefalinger (2019) [Sprawozdanie na temat zaleceń 
dotyczących produktów leczniczych, publikacja: 2019] 

o Beretning om forskelle i behandlingskvaliteten på sygehusene (2019) [Sprawozdanie 
na temat różnic w jakości opieki w duńskich szpitalach, publikacja: 2019] 

o Beretning om rettidigheden i indsatsen over for kræftpatienter (2018) [Sprawozdanie 
na temat dostępu pacjentów z chorobą nowotworową do świadczeń związanych z jej 
leczeniem, publikacja: 2018] 
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o Beretning om forløbet for flygtninge med traumer (2018) [Sprawozdanie na temat 
postępowania w przypadku uchodźców z urazami psychicznymi, publikacja: 2018] 

o Beretning om udredningsretten (2018) [Sprawozdanie na temat prawa pacjentów do 
szybkiego uzyskania świadczeń, publikacja: 2018] 

o Beretning om Sundhedsplatformen (2018) [Sprawozdanie na temat platform 
w obszarze zdrowia, publikacja: 2018] 

o Beretning om salget af Statens Serum Instituts vaccineproduktion (2018) 
[Sprawozdanie na temat sprzedaży szczepionek wyprodukowanych przez państwowy 
Instytut Serum, publikacja: 2018] 

o Beretning om forebyggelse af hospitalsinfektioner (2017) [Sprawozdanie na temat 
zapobiegania zakażeniom szpitalnym, publikacja: 2017] 

o Beretning om 3 regioners beskyttelse af adgangen til it-systemer og sundhedsdata 
(2017) [Sprawozdanie na temat ochrony systemów informatycznych i danych 
dotyczących zdrowia w trzech regionach Danii, publikacja: 2017] 

o Beretning om Region Hovedstadens akuttelefon 1813 (2017) [Sprawozdanie na temat 
infolinii medycznej 1813 utworzonej przez Region Stołeczny Danii, publikacja: 2017] 

o Beretning om Beskæftigelsesministeriets data om ressourceforløb (2017) 
[Sprawozdanie na temat danych Ministerstwa Pracy dotyczących programów 
z zakresu zasobów, publikacja: 2017] 

o Beretning om indsatsen over for patienter med hjerneskade (2016) [Sprawozdanie na 
temat działań ukierunkowanych na pacjentów z nabytym uszkodzeniem mózgu, 
publikacja: 2016] 

o Beretning om hospitalslægers bibeskæftigelse (2016) [Sprawozdanie na temat 
dodatkowej praktyki prowadzonej przez lekarzy zatrudnionych w szpitalach, 
publikacja: 2016] 

o Beretning om regionernes styring af ambulant behandling af voksne patienter med 
psykiske lidelser (2016) [Sprawozdanie na temat zarządzania przez duńskie regiony 
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leczeniem ambulatoryjnym dorosłych pacjentów z chorobami psychicznymi, 
publikacja: 2016] 

o Beretning om Patientombuddets arbejde med utilsigtede hændelser (2015) 
[Sprawozdanie na temat działań rzecznika praw pacjenta w przypadku incydentów 
związanych z bezpieczeństwem pacjentów, publikacja: 2015] 

o Beretning om Fødevareministeriets indsats mod husdyr-MRSA (2015) [Sprawozdanie 
na temat wysiłków podejmowanych przez Ministerstwo Żywności w celu zwalczania 
LA-MRSA, publikacja: 2015] 

o Beretning om hospitalernes brug af personaleresurser (2015) [Sprawozdanie na 
temat wykorzystania zasobów kadrowych w duńskich szpitalach, publikacja: 2015] 

o Beretning om forskningsmidler på hospitalerne (2015) [Sprawozdanie na temat 
zewnętrznych funduszy badawczych w duńskich szpitalach, publikacja: 2015] 

o Beretning om second opinion-ordningen (2014) [Sprawozdanie na temat programu 
dotyczącego drugiej opinii, publikacja: 2014] 

o Beretning om problemerne med at udvikle og implementere Fælles Medicinkort 
(2014) [Sprawozdanie na temat problemów związanych z rozwojem i wdrażaniem 
cyfrowej wspólnej dokumentacji leczenia, publikacja: 2014] 

o Beretning om indsatsen for at få sygemeldte tilbage i arbejde (2014) [Sprawozdanie 
na temat wysiłków podejmowanych w celu pomocy osobom na zwolnieniu 
chorobowym w powrocie do pracy, publikacja: 2014] 

o Beretning om kvindekrisecentre (2014) [Sprawozdanie na temat schronisk dla kobiet, 
publikacja: 2014] 

o Beretning om regionernes præhospitale indsats (2014) [Sprawozdanie na temat 
opieki przedszpitalnej zapewnianej przez regiony, publikacja: 2014] 

Estonia 

o E-tervise ülevaade (2019) [Przegląd e-zdrowia, publikacja: 2019] 
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o Erakorraline meditsiin (2018) [Medycyna ratunkowa, publikacja: 2018]

o Riigi tegevus laste tervise hoidmisel ja ravimisel (2016) [Działania państwa w obszarze
zdrowia i leczenia dzieci, publikacja: 2016]

o Riigi tegevus tervishoiu järelevalve korraldamisel ja kvaliteedi hindamisel (lõppes
märgukirjaga) (2015) [Działania państwa w zakresie organizacji profilaktycznej opieki
lekarskiej i oceny jakości (zakończono wezwaniem do usunięcia uchybienia),
publikacja: 2015]

o Riigi tegevus iseseisva õendusabi korraldamisel (2015) [Działania państwa w zakresie
organizacji niezależnej opieki pielęgniarskiej, publikacja: 2015]

o Riigi tegevus e-tervise rakendamisel (2014) [Działania państwa w ramach wdrażania
systemu e-zdrowie, publikacja: 2014]

Finlandia 

o Ohjauksen vaikutus ensihoitopalvelun toimivuuteen [Oddziaływanie doradztwa na
funkcjonowanie służb ratownictwa medycznego], kontrola wykonania zadań z 2019 r.

o Asiakkaan lasten huomioiminen aikuisten mielenterveyspalveluissa [Uwzględnianie
dzieci świadczeniobiorców w ramach świadczeń w zakresie zdrowia psychicznego dla
dorosłych], kontrola wykonania zadań z 2018 r.

o Sosiaalimenojen kehitysarviot [Prognozowanie trendów w wydatkach na
zabezpieczenie społeczne], przegląd z 2017 r.

o Lasten mielenterveysongelmien ehkäisy ja hyvinvoinnin tukeminen
kouluterveydenhuollossa [Zapobieganie problemom psychicznym u dzieci oraz
wspieranie ich dobrostanu za pomocą świadczeń zdrowotnych zapewnianych
w szkole], przegląd z 2017 r.

o Paljon palveluja tarvitsevat ja käyttävät asiakkaat perusterveydenhuollossa [Osoby
często korzystające z podstawowych świadczeń zdrowotnych], kontrola wykonania
zadań z 2017 r.
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o Työnjaon kehittäminen sosiaali- ja terveydenhuollossa [Podział pracy w obszarze
opieki społecznej i opieki zdrowotnej], kontrola wykonania zadań z 2016 r.

o Teknisten apuvälineiden hyödyntäminen kotiin annettavissa vanhuspalveluissa
[Wykorzystanie urządzeń technologii wspomagających w świadczeniach na rzecz osób
starszych zapewnianych w domu], kontrola wykonania zadań z 2015 r.

o Pienhiukkasten terveys- ja kustannusvaikutusten huomioonottaminen strategioiden
valmistelussa [Uwzględnianie oddziaływania pyłu drobnego na zdrowie i koszty
podczas przygotowywania strategii], kontrola wykonania zadań z 2015 r.

Francja 

o Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale (2019)
[Sprawozdanie na temat wdrażania ustaw o finansowaniu zabezpieczenia
społecznego, publikacja: 2019]

o La politique de prévention des infections associées aux soins: une nouvelle étape à
franchir (2019) [Polityka zapobiegania zakażeniom związanym z opieką zdrowotną:
dalsze kroki, publikacja: 2019]

o La politique de prévention et de prise en charge du VIH en France depuis 2010 (2019)
[Polityka profilaktyki i leczenia HIV we Francji od 2010 r., publikacja: 2019]

o Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, octobre 2018,
chapitre VI La lutte contre les maladies cardio-neurovasculaires: une priorité à
donner à la prévention et à la qualité des soins (2018) [Sprawozdanie na temat
wdrażania ustaw o finansowaniu zabezpieczenia społecznego, październik 2018 r.,
rozdział VI Zwalczanie chorób układu sercowo-naczyniowego: należy uznać za
priorytet profilaktykę i jakość opieki, publikacja: 2018]

o Rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale, octobre 2018,
chapitre VII Les soins visuels: une prise en charge à réorganiser (2018) [Sprawozdanie
na temat wdrażania ustaw o finansowaniu zabezpieczenia społecznego, październik
2018 r., rozdział VII Opieka okulistyczna: wymagana reorganizacja, publikacja: 2018]
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o Le rôle des centres hospitaliers universitaires (CHU) dans le système de santé 
(2018)[Rola szpitali uniwersyteckich (CHU) we francuskim systemie opieki 
zdrowotnej, publikacja: 2018]

o L’avenir de l’assurance maladie (2017) [Przyszłość ubezpieczenia zdrowotnego, 
publikacja: 2017]

o Les politiques de lutte contre les consommations nocives d'alcool (2016) [Polityka 
zwalczania spożywania alkoholu mającego szkodliwe skutki, publikacja: 2016] 

Grecja 

o Οριζόντιος θεματικός έλεγχος στις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Κράτους και
ειδικότερα, μεταξύ άλλων, έξι νοσοκομείων, του Εθνικού Οργανισμού Παροχής
Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ) και μίας περιφερειακής διοίκησης υγείας
(1η Υγειονομική Περιφέρεια Αττικής). [Horyzontalna kontrola tematyczna dotycząca
zaległości finansowych państwa względem szpitali, Państwowego Zakładu Opieki
Zdrowotnej (EOPYY) oraz regionalnej dyrekcji ds. zdrowia] (2018)

Hiszpania 

o 1231.- Fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas
a cargo de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, ejercicio 2015
(28.9.2017) [Kontrola dotycząca zarządzania świadczeniami farmaceutycznymi
i kontroli nad nimi sprawowanej przez hiszpańskie Powszechne Towarzystwo
Ubezpieczeń Wzajemnych Służby Cywilnej (MUFACE), rok budżetowy 2015, publikacja:
2017]

o 1213.- Fiscalización sobre la gestión del buque sanitario y de apoyo logístico
„Esperanza del Mar”, ejercicio 2015 (29.3.2017) [Kontrola dotycząca zarządzania
statkiem pomocy medycznej i logistycznej „Esperanza del Mar”, rok budżetowy 2015,
publikacja: 2017]

o 1205.- Fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas
a cargo del Instituto Social de las Fuerzas Armadas, ejercicio 2015 (23.2.2017)
[Kontrola dotycząca zarządzania materiałami farmaceutycznymi i kontroli nad nimi
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sprawowanej przez Zakład Ubezpieczenia Społecznego Sił Zbrojnych, rok budżetowy 
2015, publikacja: 2017] 

o 1200.- Fiscalización de la Fundación Centro Nacional de Investigaciones 
Cardiovasculares Carlos III, ejercicio 2014 (26.1.2017) [Kontrola dotycząca Krajowego 
Centrum Badań nad Układem Krążenia Fundacji Carlos III, rok budżetowy 2014, 
publikacja: 2017] 

o 1199.- Fiscalización sobre la gestión del buque sanitario y de apoyo logístico „Juan de 
la Cosa”, ejercicio 2015 (26.1.2017) [Kontrola dotycząca zarządzania statkiem 
pomocy medycznej i logistycznej „Juan de la Cosa”, rok budżetowy 2015, publikacja: 
2017] 

o 1185.- Fiscalización de la actividad económica desarrollada por el Ministerio de 
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en relación con el área farmacéutica, ejercicios 
2014 y 2015 (19.12.2016) [Kontrola dotycząca działalności gospodarczej Ministerstwa 
Zdrowia, Usług Społecznych i Równości w odniesieniu do produktów leczniczych, lata 
budżetowe 2014 i 2015, publikacja: 2016] 

o 1167.- Fiscalización sobre la gestión y control de las prestaciones farmacéuticas 
a cargo de la Mutualidad General Judicial (22.7.2016) [Kontrola dotycząca 
zarządzania materiałami farmaceutycznymi i kontroli nad nimi sprawowanej przez 
Ogólny System Ubezpieczeń Wzajemnych dla Wymiaru Sprawiedliwości, publikacja: 
2016] 

o 1119.- Fiscalización sobre la gestión y el control efectuados por las Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en 
materia de asistencia sanitaria concertada con medios ajenos (26.11.2015) [Kontrola 
dotycząca działań w zakresie zarządzania i kontroli prowadzonych przez Towarzystwa 
Ubezpieczeń Wzajemnych na rzecz Wypadków i Chorób Zawodowych w ramach 
krajowego systemu ubezpieczeń w zakresie pomocy medycznej organizowanej 
z wykorzystaniem zasobów zewnętrznych, publikacja: 2015] 

Irlandia 

o Managing elective day surgery [Zarządzanie planowymi zabiegami ambulatoryjnymi] 
(2014) 
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Litwa 

o Kaip vykdoma onkologinė sveikatos priežiūra (2014) [Opieka zdrowotna w onkologii, 
publikacja: 2014]  

o Visuomenės sveikatos stiprinimo organizavimas savivaldybėse (2015) [Organizacja 
wzmocnienia zdrowia publicznego w gminach, publikacja: 2015] 

o Ar užtikrinamas kompensuojamųjų generinių vaistų prieinamumas (2016) 
[Zapewnianie dostępności kompensacyjnych leków generycznych, publikacja: 2016]  

o Viešosioms sveikatos priežiūros įstaigoms perduoto valstybės turto valdymas (2017) 
[Zarządzanie nieruchomościami państwowymi przekazanymi publicznym placówkom 
opieki zdrowotnej, publikacja: 2017]  

o Elektroninės sveikatos sistemos kūrimas (2017) [Rozwój elektronicznego systemu 
opieki zdrowotnej, publikacja: 2017] 

o Savižudybių prevencija ir postvencija (2017) [Zapobieganie samobójstwom i wsparcie 
dla osób, które straciły bliskich w wyniku samobójstwa, publikacja: 2017] 

o Asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybė: saugumas ir veiksmingumas (2018) 
[Jakość zindywidualizowanych świadczeń w ramach opieki zdrowotnej: 
bezpieczeństwo i wydajność, publikacja: 2018] 

o Asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumas ir orientacija į pacientą (2018) 
[Dostępność świadczeń w ramach opieki zdrowotnej i ukierunkowanie na pacjenta, 
publikacja: 2018]  

o Sveikatos priežiūros sistemos vertinimas (2019) [Ocena systemu opieki zdrowotnej 
(przegląd horyzontalny), publikacja: 2019] 

Luksemburg 

o Rapport spécial sur le financement public des investissements hospitaliers 
[Finansowanie inwestycji w szpitalach ze środków publicznych] (2019) 
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Łotwa 

o Cilvēkresursi veselības aprūpē (2019) [Zasoby ludzkie w opiece zdrowotnej, 
publikacja: 2019] 

o Vai rehabilitācija ir pilnvērtīga veselības aprūpes pakalpojumu sastāvdaļa? (2019) [Czy 
rehabilitacja stanowi pełnoprawną część świadczeń opieki zdrowotnej?, publikacja: 
2019] 

o Vai ambulatorā veselības aprūpes sistēma Latvijā ir pilnveidojama? (2017) [Czy można 
udoskonalić system opieki ambulatoryjnej na Łotwie?, publikacja: 2017] 

o Vai ievēroti rezidentūras finansēšanas noteikumi? (2016) [Czy przestrzegane są 
zasady finansowania rezydentur w szpitalach?, publikacja: 2016] 

o Vai projekts „E-veselība Latvijā” ir solis pareizajā virzienā? (2015) [Czy projekt „E-
zdrowie na Łotwie” jest krokiem w dobrym kierunku?, publikacja: 2015] 

Malta 

o Kontrola następcza: sprawozdania uzupełniające Krajowego Urzędu Kontroli, 2018 
(październik 2018 r.) 

 General Practitioner Function – The Core of Primary Health Care [Funkcja 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – fundament podstawowej opieki 
zdrowotnej] (s. 46–52 sprawozdania) 

 An Analysis of the Pharmacy of Your Choice Scheme [Analiza programu „Apteka 
Twojego wyboru”] (s. 71–81 sprawozdania) 

o Kontrola wykonania zadań: A Strategic Overview of Mount Carmel Hospital 
[Strategiczny przegląd szpitala Mount Carmel] – lipiec 2018 r. 

o An Investigation of the Mater Dei Hospital Project [Analiza projektu dotyczącego 
szpitala Mater Dei] – maj 2018 r. 

o Kontrola wykonania zadań: Outpatient Waiting at Mater Dei Hospital [Czas 
oczekiwania na leczenie ambulatoryjne w szpitalu Mater Dei] – listopad 2017 r. 
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o Kontrola następcza: sprawozdania uzupełniające Krajowego Urzędu Kontroli, 2017 – 
listopad 2017 r. 

 The Management of Elective Surgery Waiting Lists [Zarządzanie listami 
oczekujących na planowe zabiegi] (s. 69–77 sprawozdania) 

 The Provision of Residential Long-Term Care for the Elderly through Contractual 
Arrangements with the Private Sector [Świadczenie długoterminowej opieki 
rezydencjalnej dla osób starszych na podstawie ustaleń umownych z sektorem 
prywatnym] (s. 78–87 sprawozdania) 

o Kontrola wykonania zadań: Service Agreements between Government and Richmond 
Foundation Malta [Umowy o świadczenie usług między rządem a Richmond 
Foundation na Malcie] – wrzesień 2016 r. 

o Kontrola wykonania zadań: The General Practitioner Function – The core of primary 
health care [Funkcja lekarza podstawowej opieki zdrowotnej – fundament 
podstawowej opieki zdrowotnej] – czerwiec 2016 r. 

o Kontrola technologii informacyjnych: Mater Dei Hospital [Szpital Mater Dei] – maj 
2016 r. 

o Kontrola wykonania zadań: Service Agreements between Government and INSPIRE 
Foundation [Umowy o świadczenie usług między rządem a INSPIRE Foundation] – luty 
2016 r. 

o Kontrola wykonania zadań: Provision of residential long-term care for the elderly 
through contractual arrangements with the private sector [Świadczenie 
długoterminowej opieki rezydencjalnej dla osób starszych na podstawie ustaleń 
umownych z sektorem prywatnym] – kwiecień 2015 r. 

Niemcy 

o Prüfung der Krankenhausabrechnungen durch die Krankenkassen der gesetzlichen 
Krankenversicherung – Bericht an den Rechnungsprüfungsausschuss des 
Haushaltsausschusses des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO 
(6. Mai 2019) [Kontrola wystawiania faktur za leczenie szpitalne przez zakłady 
ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego – sprawozdanie dla Komisji Kontroli Komisji 
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Budżetowej niemieckiego Bundestagu zgodnie z art. 88 ust. 2 niemieckiego 
federalnego kodeksu budżetowego (6 maja 2019 r.)] 

o Einführung der elektronischen Gesundheitskarte und der Telematikinfrastruktur – 
Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO 
(18. Januar 2019) [Wprowadzenie karty e-zdrowia i infrastruktury telematycznej – 
sprawozdanie dla Komisji Budżetowej niemieckiego Bundestagu zgodnie z art. 88 
ust. 2 niemieckiego federalnego kodeksu budżetowego (18 stycznia 2019 r.)] 

o Finanzierung der Versorgung mit Rettungsfahrten und Flugrettungstransporten – 
Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO 
(20. August 2018) [Finansowanie dostaw pojazdów i statków powietrznych 
ratownictwa medycznego – sprawozdanie dla Komisji Budżetowej niemieckiego 
Bundestagu zgodnie z art. 88 ust. 2 niemieckiego federalnego kodeksu budżetowego 
(20 sierpnia 2018 r.)] 

o Krankenkassen und Krankenhäuser vereinbaren unzulässige pauschale 
Rechnungskürzungen in Millionenhöhe und umgehen Abrechnungsprüfungen – 
Bemerkungen 2018 [Zakłady ubezpieczeń zdrowotnych i szpitale uzgadniające 
milionowe kwoty ryczałtowych odpisów aktualizujących faktury oraz unikające 
kontroli wystawiania faktur – Uwagi z 2018 r.] 

o Steuervorteile für Tabakindustrie abschaffen – Bemerkungen 2017 [Zniesienie 
korzyści podatkowych dla przemysłu tytoniowego – Uwagi z 2017 r.] 

o Nutzen kieferorthopädischer Behandlung muss endlich erforscht werden – 
Bemerkungen 2017 [Należy w końcu zbadać korzyści z leczenia ortodontycznego – 
Uwagi z 2017 r.] 

o Haftpflichtversicherung für kassenärztliche Behandlungsfehler gesetzlich 
sicherstellen – Bemerkungen 2017 [Wprowadzenie prawnego obowiązku 
ubezpieczenia lekarzy od odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu 
w ramach ustawowych systemów ubezpieczeń – Uwagi z 2017 r.] 

o Hilfsmittelversorgung durch die Krankenkassen der Gesetzlichen 
Krankenversicherung – Bericht an den Haushaltsausschuss des Deutschen 
Bundestages nach § 88 Abs. 2 BHO (20. Juni 2016) [Świadczenie pomocy medycznej 
przez zakłady ustawowego ubezpieczenia zdrowotnego – sprawozdanie dla Komisji 
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Budżetowej niemieckiego Bundestagu zgodnie z art. 88 ust. 2 niemieckiego 
federalnego kodeksu budżetowego (20 czerwca 2016 r.)] 

o Erstattung von Reiseschutzimpfungen: Rechtsgrundlage noch zeitgemäß? – 
Bemerkungen 2015 [Zwrot kosztów szczepień dla podróżujących: czy ramy prawne 
wymagają aktualizacji? – Uwagi z 2015 r.] 

Polska 

o System ochrony zdrowia w Polsce – stan obecny i pożądane kierunki zmian 
(megainformacja) (2019) 

o Dostępność refundowanych wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie 
i bezpieczeństwo ich stosowania (2019) 

o Funkcjonowanie systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń 
opieki zdrowotnej (2019) 

o Bezpieczeństwo pacjentów przy stosowaniu antybiotykoterapii w szpitalach (2019) 

o Wsparcie osób z autyzmem i zespołem Aspergera w przygotowaniu do 
samodzielnego funkcjonowania (2019.) 

o Zapewnienie opieki paliatywnej i hospicyjnej (2019) 

o Pomoc państwa realizowana w formie środowiskowych domów samopomocy 
udzielana osobom z zaburzeniami psychicznymi (2019) 

o Wdrożenie przez podmioty lecznicze regulacji dotyczących ochrony danych 
osobowych (2019) 

o Profilaktyka uzależnień od alkoholu i narkotyków (2019) 

o Dostępność leczenia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży (2019) 

o Działania podejmowane przez wojewodę wobec placówek udzielających całodobowej 
opieki bez wymaganego zezwolenia (2019) 

o Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie (2018) 
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o Profilaktyka i leczenie cukrzycy typu 2 (2018) 

o Tworzenie map potrzeb zdrowotnych (2018) 

o Żywienie pacjentów w szpitalach (2018) 

o Funkcjonowanie aptek szpitalnych i działów farmacji szpitalnej (2018) 

o Dostępność świadczeń ginekologiczno-położniczych finansowanych ze środków 
publicznych na terenach wiejskich (2018) 

o Zapobieganie i leczenie depresji (2018) 

o Opieka zdrowotna nad dziećmi i młodzieżą w wieku szkolnym (2018) 

o Zakażenia w podmiotach leczniczych (2018) 

o Ochrona intymności i godności pacjentów w szpitalach (2018) 

o Bezpieczeństwo badań genetycznych (2018) 

o Działalność organów państwa na rzecz zapewnienia dostępności produktów 
leczniczych (2018) 

o Realizacja strategicznego programu badań naukowych „Profilaktyka i leczenie chorób 
cywilizacyjnych” – STRATEGMED (2018) 

o Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2017 roku (2018) 

o Pozasądowe dochodzenie roszczeń przez pacjentów (2018) 

o Finansowanie i realizacja „Programu inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych 
w szpitalach wojewódzkich na lata 2009–2016” w województwie kujawsko-
pomorskim (2018) 

o Nadzór nad obrotem i stosowaniem produktów zawierających substancje 
anaboliczne, hormonalne, odurzające i psychotropowe w leczeniu zwierząt, w tym 
towarzyszących (2018) 
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o Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym 
(2018) 

o Dostępność i efekty leczenia nowotworów (2017) 

o Przeciwdziałanie sprzedaży dopalaczy (2017) 

o Realizacja programów wczesnego wykrywania raka piersi oraz raka szyjki macicy 
w województwie lubelskim (2017) 

o Profilaktyka zdrowotna w systemie ochrony zdrowia (2017) 

o Realizacja zadań Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (2017) 

o Dostępność i finansowanie diagnostyki laboratoryjnej (2017) 

o Przygotowanie i wdrażanie pakietu onkologicznego (2017) 

o Opieka nad osobami chorymi na chorobę Alzheimera oraz wsparcie dla ich rodzin 
(2017) 

o Profilaktyka stomatologiczna dzieci i młodzieży w województwie lubelskim (2017) 

o Respektowanie praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej (2017) 

o Dostępność terapii przeciwbólowej (2017) 

o Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2016 roku (2017) 

o Realizacja zadań związanych z zapewnieniem pracownikom badań profilaktycznych 
(2017) 

o Realizacja świadczeń zdrowotnych z zakresu kardiologii przez publiczne i niepubliczne 
podmioty lecznicze (2016) 

o Kształcenie i przygotowanie zawodowe kadr medycznych (2016) 

o Tworzenie i udostępnianie dokumentacji medycznej (2016) 

o Dostępność profilaktyki i leczenia chorób układu oddechowego (2016) 
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o Realizacja programów polityki zdrowotnej przez jednostki samorządu terytorialnego 
(2016) 

o Opieka okołoporodowa na oddziałach położniczych (2016) 

o Korzystanie z usług zewnętrznych przez szpitale publiczne (2016) 

o Przygotowanie szpitali do leczenia pacjentów z udarem mózgu (2016) 

o Badania prenatalne w Polsce (2016) 

o System szczepień ochronnych dzieci (2016) 

o Restrukturyzacja wybranych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej 
korzystających z pomocy ze środków publicznych (2016) 

o Wykonywanie przez Państwową Inspekcję Farmaceutyczną zadań określonych 
w ustawie Prawo farmaceutyczne (2016) 

o Realizacja zadań Narodowego Funduszu Zdrowia w 2015 r. (2016) 
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Portugalia 

o Auditoria orientada às dívidas ao Instituto Português do Sangue e da Transplantação, 
I.P. [Kontrola dotycząca zadłużenia publicznego Portugalskiego Instytutu Krwi 
i Przeszczepów] (2018) 

o Auditoria às práticas de gestão no Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE, e no Centro 
Hospitalar de São João, EPE [Kontrola dotycząca mechanizmów zarządczych 
w państwowych szpitalach Centro Hospitalar Lisboa Norte i Centro Hospitalar de 
São João] (2018) 

o Auditoria à Conta Consolidada do Ministério da Saúde – Exercícios de 2015 e 2016 
[Kontrola dotycząca skonsolidowanego sprawozdania Ministerstwa Zdrowia za lata 
budżetowe 2015 i 2016] (2017) 

o Auditoria orientada à situação financeira da SPMS - Serviços Partilhados 
do Ministério da Saúde, EPE [Kontrola dotycząca sytuacji finansowej państwowego 
podmiotu Serviços Partilhados do Ministério da Saúde] (2017) 

o Auditoria ao Acesso a Cuidados de Saúde no Serviço Nacional de Saúde [Kontrola 
dotycząca dostępu do opieki zdrowotnej w ramach krajowego systemu opieki 
zdrowotnej] (2017) 

o Auditoria aos acordos celebrados entre a Administração Regional de Saúde do Norte, 
IP, e a Santa Casa da Misericórdia do Porto [Kontrola dotycząca porozumień 
zawartych przez publiczny regionalny organ ds. zdrowia w północnej części kraju 
i instytucję Santa Casa da Misericórdia do Porto] (2017) 

o Auditoria à prestação de contas por entidades do Ministério da Saúde [Kontrola 
dotycząca rozliczalności podmiotów nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia] 
(2017) 

o Auditoria Financeira ao Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE – Exercício de 2014 
[Kontrola finansowa dotycząca państwowego szpitala Centro Hospitalar Lisboa Norte 
– rok budżetowy 2014] (2017) 
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o Auditoria à execução do Contrato de Gestão do Hospital de Braga em Parceria 
Público-Privada (PPP). [Kontrola wykonania umowy o zarządzanie szpitalem Hospital 
de Braga w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego] (2016) 

o Auditoria orientada a procedimentos de contratação pública das unidades de saúde 
do setor empresarial do Estado. [Kontrola dotycząca procedur udzielania zamówień 
publicznych w jednostkach ds. zdrowia w sektorze przedsiębiorstw państwowych] 
(2016) 

o Auditoria de Seguimento de Recomendações Formuladas no Relatório de Auditoria 
ao Desempenho de Unidades Funcionais de Cuidados de Saúde Primários [Kontrola 
następcza związana z realizacją zaleceń sformułowanych w sprawozdaniu z kontroli 
wykonania zadań w jednostkach podstawowej opieki zdrowotnej] (2016) 

o Auditoria de resultados ao Serviço de Urgência do Centro Hospitalar do Algarve, EPE 
[Kontrola wykonania zadań dotycząca służb ratowniczych państwowego szpitala 
w Algarve] (2016) 

o Auditoria de Seguimento das Recomendações formuladas no Relatório de Auditoria 
ao Sistema de Proteção Social aos Trabalhadores em Funções Públicas (Relatório 
n.º 12/2015 – 2ª Secção) [Kontrola działań następczych podjętych w wyniku zaleceń 
sformułowanych w sprawozdaniu z kontroli dotyczącej systemu opieki społecznej 
dla pracowników administracji publicznej (sprawozdanie nr 12/2015 – sekcja 2)] 
(2016) 

Rumunia 

o Dezvoltarea infrastructurii de sănătate la nivel naţional, regional şi local în vederea 
creşterii accesibilităţii la serviciile de sănătate [Rozwój infrastruktury zdrowotnej na 
szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym w celu zwiększenia dostępności świadczeń 
zdrowotnych] (2017) 

Słowacja 

o Verejné financie a majetok zdravotníckych zariadení [Finanse publiczne i własność 
placówek opieki zdrowotnej] (2017) 
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Słowenia 

o Obvladovanje debelosti otrok [Zwalczanie otyłości u dzieci] (2018) 

Węgry 

o A kórházak ellenőrzési tapasztalatait összegző elemzés (2019) [Analiza 
podsumowująca doświadczenia zdobyte podczas kontroli szpitali, publikacja: 2019] 

Włochy 

o L’attuazione del programma straordinario di ristrutturazione edilizia e 
ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico [Wdrażanie 
nadzwyczajnego programu renowacji budynków i modernizacji technologicznej 
nieruchomości należących do instytucji zdrowia publicznego] (2018) 

Europejski Trybunał Obrachunkowy 

o Sprawozdanie specjalne nr 7/2019: Działania UE w zakresie transgranicznej opieki 
zdrowotnej – ustanowiono ambitne cele, lecz konieczne jest usprawnienie zarządzania 
(2019) 

o Sprawozdanie specjalne nr 28/2016: Postępowanie w obliczu poważnych 
transgranicznych zagrożeń zdrowia w UE – podjęto istotne działania, lecz konieczne są 
dalsze kroki (2016) 
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Wykaz akronimów 
ANSM – Krajowa Agencja Bezpieczeństwa Produktów Leczniczych i Zdrowotnych (Agence 
Nationale de Sécurité des Médicaments et des Produits de Santé) 

ARS – regionalne agencje ds. zdrowia (agences regionales de santé) 

ATC – System klasyfikacji anatomicznej, terapeutycznej i chemicznej produktów leczniczych 

CNAM – Krajowy Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego (Caisse nationale d’assurance 
maladie) 

CPIAS – ośrodki kontroli zakażeń związanych z opieką zdrowotną 

DG SANTE – Dyrekcja Generalna ds. Zdrowia i Bezpieczeństwa Żywności 

ECHI – główne europejskie wskaźniki zdrowotne 

EFIS – Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych 

EFS+: Europejski Fundusz Społeczny Plus 

EOPYY – Grecki Państwowy Zakład Opieki Zdrowotnej 

ESR – europejska sieć referencyjna 

ETK – Fińskie Centrum Emerytalne 

HAS – Wysoki Urząd ds. Zdrowia (Haute Autorité de santé) 

HSE – Zarząd Opieki Zdrowotnej (Irlandia) 

ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne 

ISSAI – międzynarodowe standardy kontroli 

KE – Komisja Europejska 

KPI – kluczowy wskaźnik efektywności 

Lekarz POZ – lekarz podstawowej opieki zdrowotnej 

Model SOME – model analizy wydatków na zabezpieczenie społeczne 
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MUFACE – hiszpańskie Powszechne Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych Służby Cywilnej 
(Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado General) 

NFZ – Narodowy Fundusz Zdrowia (Polska) 

NIK – Najwyższa Izba Kontroli w Polsce 

NOK – najwyższy organ kontroli 

OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

ONZ – Organizacja Narodów Zjednoczonych 

ÖQMed – Austriackie Stowarzyszenie na rzecz Zapewniania Jakości i Zarządzania Jakością 
w Medycynie (Österreichische Gesellschaft für Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement 
in der Medizin) 

PGEU – Grupa Farmaceutyczna Unii Europejskiej 

PHCD – Departament Podstawowej Opieki Zdrowotnej (Malta) 

PKB – produkt krajowy brutto  

PPP – partnerstwo publiczno-prywatne 

PTD – Polskie Towarzystwo Diabetologiczne 

Reforma SOTE – reforma opieki społecznej i zdrowotnej 

RKKP – Duński Rejestr Kliniczny 

ROsP – wynagrodzenie w oparciu o cele dotyczące zdrowia publicznego (rémunération sur 
objectifs de santé publique) 

TFUE – Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

TK – tomografia komputerowa 

VAT – podatek od wartości dodanej 

VRIND – flamandzkie wskaźniki regionalne 

WHO – Światowa Organizacja Zdrowia 
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Glosariusz 
 

„Horyzont 2020” – instrument finansowy służący wdrażaniu Unii innowacji – inicjatywy 
przewodniej strategii „Europa 2020”, która ma na celu zapewnienie konkurencyjności Europy 
na świecie. 

Dyrektywa w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej – dyrektywa, której celem jest 
zapewnienie bezpiecznych transgranicznych usług opieki zdrowotnej wysokiej jakości w UE, 
a także zagwarantowanie, że koszty leczenia za granicą będą zwracane na takich samych 
warunkach jak w państwie zamieszkania. 

E-recepty – komputerowe tworzenie, przesyłanie i wypełnianie recept lekarskich. 

Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) – EFIS jest inicjatywą 
uruchomioną wspólnie przez grupę EBI – Europejski Bank Inwestycyjny i Europejski Fundusz 
Inwestycyjny – oraz Komisję Europejską w celu wyeliminowania obecnej luki inwestycyjnej 
w UE. EFIS stanowi jeden z trzech filarów planu inwestycyjnego dla Europy, którego celem 
jest ponowne ożywienie inwestycji w projekty strategiczne na całym kontynencie w celu 
zapewnienia, by środki finansowe docierały do gospodarki realnej. 

Europejski Fundusz Społeczny Plus (EFS+) / fundusze strukturalne – fundusze UE 
obejmujące Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejski Fundusz 
Społeczny (EFS). Wartość funduszy – łącznie z Funduszem Spójności – na okres 
programowania 2007–2013 wynosiła 308 mld euro (w cenach z 2004 r.). Środki te 
przeznaczone były na wspieranie rozwoju regionalnego i tworzenie nowych miejsc pracy. 

Europejski semestr – ramy na potrzeby koordynacji polityki gospodarczej w całej Unii 
Europejskiej. Umożliwiają państwom UE omawianie ich planów gospodarczych 
i budżetowych oraz monitorowanie postępów w określonych momentach w trakcie roku.  

Europejskie sieci referencyjne (ESR) – wirtualne sieci skupiające świadczeniodawców opieki 
zdrowotnej z całej Unii. Ich celem jest ułatwianie dyskusji na temat złożonych lub rzadkich 
chorób i stanu zdrowia, które wymagają wysoce specjalistycznego leczenia oraz 
ukierunkowanej wiedzy i zasobów. 

E-zdrowie – wszystkie narzędzia i usługi, które wykorzystują technologie informacyjno-
komunikacyjne w celu udoskonalenia profilaktyki, diagnostyki, leczenia, monitorowania lub 
zarządzania zdrowiem. 
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Główne europejskie wskaźniki zdrowotne (ECHI) – zestaw wskaźników służących do 
monitorowania statusu zdrowotnego obywateli Unii i funkcjonowania systemów ochrony 
zdrowia. 

Jednolity rynek cyfrowy – rynek, na którym zapewniony jest swobodny przepływ osób, usług 
i kapitału, oraz na którym osoby fizyczne i przedsiębiorstwa mogą bez przeszkód i na 
zasadach uczciwej konkurencji uzyskać dostęp do usług online lub je świadczyć. Na takim 
runku zagwarantowany jest także wysoki poziom ochrony konsumentów i danych 
osobowych, niezależnie od obywatelstwa lub miejsca zamieszkania. 

Logo – lokalne sieci zdrowotne (Belgia). 

Mieszany model ubezpieczenia zdrowotnego – system ubezpieczenia zdrowotnego 
opierający się na finansowaniu prywatnym z dobrowolnych systemów ubezpieczeń lub opłat 
własnych. 

Model Beveridge'a – publiczny system ubezpieczenia zdrowotnego finansowany 
z podatków, który w większości przypadków zapewnia powszechne zabezpieczenie 
zdrowotne i zależy od miejsca zamieszkania lub obywatelstwa. 

Ocena technologii medycznych – naukowe podejście stosowane do oceny skuteczności 
technologii medycznych. 

Polityka spójności UE – polityka, której celem jest wzmocnienie spójności gospodarczej 
i społecznej w Unii Europejskiej poprzez zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju między 
regionami UE. 

Powszechny dostęp do opieki zdrowotnej – dostępność świadczeń zdrowotnych 
w odpowiednim czasie i miejscu oraz po odpowiedniej cenie. 

Społeczny system ubezpieczenia zdrowotnego (model Bismarcka) – system ubezpieczenia 
zdrowotnego, w ramach którego opieka zdrowotna jest finansowana z obowiązkowych 
składek z zakresu zabezpieczenia społecznego. 

VRIND (flamandzkie wskaźniki regionalne) – narzędzie flamandzkiego rządu służące do 
monitorowania. 

Zakażenie związane z opieką zdrowotną – zakażenie, które występuje podczas leczenia 
pacjenta przez pracownika opieki zdrowotnej w ramach opieki ambulatoryjnej, w placówce 
pielęgnacyjno-opiekuńczej lub instytucji zdrowia publicznego. 
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Zdrowie publiczne – dziedzina nauki zajmująca się zapobieganiem chorobom, przedłużaniem 
życia i promowaniem zdrowia poprzez zorganizowane wysiłki społeczeństwa. 

Zgony możliwe do uniknięcia dzięki interwencji medycznej – zgony, których można było 
uniknąć za sprawą skutecznej i terminowej opieki zdrowotnej. 

Zgony możliwe do uniknięcia dzięki profilaktyce – zgony możliwe do uniknięcia dzięki 
działaniom w zakresie zdrowia publicznego i profilaktyki. 

Zrównoważony rozwój – zgodnie ze „sprawozdaniem Brundtland” z 1987 r. dla 
Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych zrównoważony rozwój jest definiowany 
jako odpowiadający obecnym potrzebom bez uszczerbku dla możliwości spełnienia swoich 
potrzeb przez przyszłe pokolenia. 



Jak skontaktować się z UE

Osobiście
W całej Unii Europejskiej istnieje kilkaset centrów informacyjnych Europe Direct. Adres najbliższego centrum można 
znaleźć na stronie: https://europa.eu/european-union/contact_pl.

Telefonicznie lub drogą mailową
Europe Direct to serwis informacyjny, który udziela odpowiedzi na pytania na temat Unii Europejskiej. Można się z nim 
skontaktować:
— dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektórzy operatorzy mogą naliczać opłaty za te 

połączenia),
— dzwoniąc pod standardowy numer telefonu: +32 22999696,
— drogą mailową: https://europa.eu/european-union/contact_pl.

Wyszukiwanie informacji o UE

Online
Informacje o Unii Europejskiej są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE w portalu Europa:  
https://europa.eu/european-union/index_pl.

Publikacje UE
Bezpłatne i odpłatne publikacje UE można pobrać lub zamówić na stronie: https://publications.europa.eu/pl/publications.  
Większą liczbę egzemplarzy bezpłatnych publikacji można otrzymać, kontaktując się z serwisem Europe Direct lub z 
lokalnym centrum informacyjnym (zob. https://europa.eu/european-union/contact_pl).

Prawo UE i powiązane dokumenty
Informacje prawne dotyczące UE, w tym wszystkie unijne akty prawne od 1952 r., są dostępne we wszystkich językach 
urzędowych UE w portalu EUR-Lex: https://eur-lex.europa.eu.

Portal Otwartych Danych UE
Unijny portal otwartych danych (http://data.europa.eu/euodp/pl) umożliwia dostęp do zbiorów danych pochodzących z 
instytucji i innych organów UE. Dane można pobierać i wykorzystywać bezpłatnie, zarówno do celów komercyjnych, jak i 
niekomercyjnych.
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