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Finansowanie publiczne ib realizacja Ăwiadczeñ lecznictwa uzdrowiskowego wb Polsce wb latach 2003–2014

1. Wprowadzenie
Obserwowany we wspóïczesnym Ăwiecie wzrost liczby osób naraĝonych
na choroby przewlekïe oraz inne zagroĝenia zdrowia wynikajÈce zb rozwoju cywilizacyjnego powoduje rosnÈce zainteresowanie spoïeczeñstwa
takimi metodami leczenia, które sÈ dostÚpne, skuteczne ib nie powodujÈ
skutków ubocznych. Do takich metod leczenia moĝna zaliczyÊ lecznictwo uzdrowiskowe, które zb jednej strony wykorzystuje leczenie naturalnymi metodami, których poczÈtki moĝna znaleěÊ wb medycynie staroĝytnej,
abzbdrugiej – stosuje nowoczesne procedury terapeutyczne lecznicze ibrehabilitacyjne.
Lecznictwo uzdrowiskowe nie znajduje znaczÈcej pozycji we wspóïczesnej medycynie, ale jest uznawane poĂród innych specjalnoĂci, uzupeïniajÈc ib intensyfikujÈc rezultaty leczenia innymi metodami. Gïównym celem
takiego rodzaju lecznictwa jest Ăwiadczenie takich usïug zdrowotnych, które
umoĝliwiajÈ utrzymanie sprawnoĂci, prowadzenie skutecznej rehabilitacji
po przebytych zabiegach operacyjnych, wypadkach ib urazach, zapobiegajÈ
inwalidztwu czy teĝ dajÈ szansÚ na powrót do czynnego ĝycia.
Tradycyjne lecznictwo uzdrowiskowe wb Polsce siÚga swoimi poczÈtkami
XVII–XVIII wieku, wykorzystujÈc doĂwiadczenia jednej zb najstarszych
dziedzin medycyny – balneoterapii1, ab wiÚc leczenia kÈpielami wodnymi.
Historia lecznictwa uzdrowiskowego wb Polsce miaïa podobny przebieg jak
wb Europie. Rozwój lecznictwa uzdrowiskowego nastÚpowaï na terenach
posiadajÈcych ěródïa wód mineralnych, paleoidów (borowin) ibgazów leczniczych oraz charakteryzujÈcych siÚ odpowiednimi warunkami klimatycznymi
ib krajobrazowymi.
Do najstarszych uzdrowisk wb Polsce naleĝy zaliczyÊ uzdrowiska poïoĝone na terenach Dolnego ¥lÈska, Cieplic (1137), LÈdka (1241), Iwonicza
(1520), Szczawna Zdroju (1601), Kudowy (1636), czy Krynicy (1793). Natomiast dynamiczny rozwój lecznictwa uzdrowiskowego zostaï zapoczÈtkowany
wb XIX wieku: wb Solcu (1830), wb Busku (1836), wb ¿egiestowie (1849),
wb Rymanowie (1881). Uzdrowiska te funkcjonujÈ do dziĂ, oferujÈc swoim
kuracjuszom rozszerzonÈ dziaïalnoĂÊ leczniczÈ, której podstawÚ stworzyïa
pierwsza ustawa ob uzdrowiskach zb roku 1922 ib jej nowelizacja zb roku 1928
roku. DziÚki tym ustawom zostaïy okreĂlone zasady:
– prowadzenia dziaïalnoĂci leczniczej ib turystycznej wb uzdrowiskach,
– podejmowania prac inwestycyjnych,
– nadawania miejscowoĂciom uzdrowiskowym specjalnego statusu prawnego ib finansowego,
– podziaïu uzdrowisk na publiczne ib prywatne2.
CechÈ charakterystycznÈ funkcjonowania lecznictwa uzdrowiskowego
wb okresie miÚdzywojennym byï znaczny wpïyw ubezpieczeñ spoïecznych
(Kasy Chorych, Zakïad Ubezpieczeñ Spoïecznych). Ubezpieczeni wbKasach
Chorych mieli zapewnione bezpïatnie niezbÚdne zabiegi ib opiekÚ lekarProblemy ZarzÈdzania vol. 13, nr 2 (53), t. 2, 2015
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skÈ. ZUS stworzyï natomiast swoje pierwsze sanatoria wbKrynicy, Iwoniczu
ib Inowrocïawiu.
Waĝnym etapem wb rozwoju lecznictwa uzdrowiskowego wb Polsce byï
okres powojenny, wbktórym nastÈpiïo upañstwowienie wszystkich uzdrowisk
wbPolsce oraz bezpïatne leczenie sanatoryjne. Problemy zwiÈzane zbfinansowaniem tego typu Ăwiadczeñ zdrowotnych zbfunduszy pañstwa spowodowaïy
koniecznoĂÊ wprowadzenia nowych uregulowañ prawnych. Uregulowania te
umoĝliwiïy rozbudowÚ uzdrowisk, powstanie nowych obiektów sanatoryjnych
finansowanych przez poszczególne resorty, zakïady pracy, zwiÈzki zawodowe
ib instytucje centralne.
Pod koniec lat 80. XX wieku nastÈpiïo gwaïtowne ograniczenie Ărodków
finansowych na inwestycje, modernizacje ib remonty. To negatywne zjawisko miaïo silny zwiÈzek zb trudnÈ sytuacjÈ ekonomicznÈ ib politycznÈ kraju.
Po roku 1989 wb sferze lecznictwa uzdrowiskowego rozpoczÚïy siÚ procesy
przeksztaïceñ wïasnoĂciowych ibrestrukturyzacji. Komercjalizacja ibprywatyzacja lecznictwa uzdrowiskowego doprowadziïy do uksztaïtowania siÚ rynku
usïug uzdrowiskowych. Gïówne ěródïo finansowania zakïadów lecznictwa
sanatoryjnego stanowiïy Ărodki pochodzÈce ze sprzedaĝy usïug, Narodowego
Funduszu Zdrowia, Zakïadu Ubezpieczeñ Spoïecznych ibPañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeïnosprawnych.
Na poczÈtku 1999 roku zostaïa dokonana prywatyzacja uzdrowisk.
Wb wyniku tego procesu wiÚkszoĂÊ zakïadów lecznictwa uzdrowiskowego,
bÚdÈcych do tej pory przedsiÚbiorstwami pañstwowymi, zostaïa przeksztaïcona wb jednoosobowe spóïki Skarbu Pañstwa, ab niektóre zb nich czÚĂciowo
lub wbcaïoĂci zostaïy odzyskane przez byïych wïaĂcicieli lub ich spadkobierców. Aktualnie wbPolsce funkcjonuje 45 uzdrowisk statutowych3 (rysunekb1).
W rozumieniu ustawy ob lecznictwie uzdrowiskowym4 zb 2005 roku status
uzdrowiska moĝe byÊ nadany obszarowi, który speïnia ïÈcznie nastÚpujÈce
warunki (Dz. U. Nr 167, zb 2005 r., poz. 1399 zb póěn. zm.):
1) posiada zïoĝa naturalnych surowców leczniczych obpotwierdzonych wïaĂciwoĂciach leczniczych na zasadach okreĂlonych wb ustawie;
2) posiada klimat obwïaĂciwoĂciach leczniczych potwierdzonych na zasadach
okreĂlonych wb ustawie;
3) na jego obszarze znajdujÈ siÚ zakïady lecznictwa uzdrowiskowego iburzÈdzenia lecznictwa uzdrowiskowego, przygotowane do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego;
4) speïnia okreĂlone wbprzepisach obochronie Ărodowiska wymagania wbstosunku do Ărodowiska;
5) posiada infrastrukturÚ technicznÈ wb zakresie gospodarki wodno-Ăciekowej, energetycznej, wbzakresie transportu zbiorowego, abtakĝe prowadzi
gospodarkÚ odpadami.
Warto zaznaczyÊ, ĝe granice obszaru, któremu zostaï nadany status uzdrowiska albo status obszaru ochrony uzdrowiskowej, najczÚĂciej pokrywajÈ siÚ
zb granicami administracyjnymi gmin.
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Rysunek 1. Rozmieszczenie uzdrowisk statutowych wb Polsce (stan zb dnia 30.09.2012).
½ródïo: opracowanie wïasne.

2. Rola lecznictwa uzdrowiskowego wb opiece zdrowotnej
Pomimo ĝe posiada wb Polsce dïugÈ tradycjÚ i traktowane jest jako
dziedzina medycyny, lecznictwo uzdrowiskowe nie zostaïo nigdy formalnie uznane za element systemu opieki zdrowotnej. Dopiero wb uchwalonej
28b lipca 2005 roku ustawie ob lecznictwie uzdrowiskowym znalazï siÚ zapis
uznajÈcy lecznictwo uzdrowiskowe za integralnÈ czÚĂÊ systemu ochrony
zdrowia. Od tego czasu, mimo róĝnych poglÈdów ob braku skutecznoĂci
naturalnych metod leczenia, lecznictwo uzdrowiskowe znalazïo uprawnionÈ
pozycjÚ wĂród innych dziaïañ zb zakresu opieki zdrowotnej.
Najogólniej rzecz ujmujÈc, lecznictwo uzdrowiskowe polega na udzielaniu
Ăwiadczeñ opieki zdrowotnej przy wykorzystaniu warunków naturalnych,
takich jak:
a) wïaĂciwoĂci naturalnych surowców leczniczych,
b) wïaĂciwoĂci lecznicze klimatu, oraz wïaĂciwoĂci lecznicze mikroklimatu
– ab takĝe towarzyszÈce zabiegi zb zakresu fizjoterapii (Dz. U. Nr 167,
zb 2005 r., poz. 1399 zb póěn. zm.).
W wielu przypadkach lecznictwo uzdrowiskowe stanowi kontynuacjÚ
leczenia szpitalnego ib ambulatoryjnego. Gïównym celem lecznictwa uzdroProblemy ZarzÈdzania vol. 13, nr 2 (53), t. 2, 2015
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wiskowego jest uzupeïnienie ibwzmocnienie podstawowych metod terapeutycznych. Podstawowymi zadaniami stawianymi przed tÈ formÈ leczenia jest
wspomaganie terapii chorób przewlekïych, zapobieganie inwalidztwu, skracanie czasu rekonwalescencji po chorobie oraz umoĝliwienie powrotu do
czynnego ĝycia po przebytych chorobach ib urazach, które doprowadziïy do
trwaïych zmian wborganizmie, wbtym utrzymanie zdolnoĂci do pracy ibzadowalajÈcego stanu zdrowia (Straburzyñska-Lupa ibStraburzyñski, 2010, s. 5).
Podstawowymi dziedzinami, majÈcymi zastosowanie wbmedycynie uzdrowiskowej, sÈ medycyna fizykalna ib balneologia, wykorzystujÈce naturalne
metody leczenia ib czynniki fizyczne, takie jak:
– wody mineralne, gazy ib paleoidy,
– naturalne czynniki przyrodnicze (klimat, krajobraz, szata roĂlinna),
– róĝne formy aktywnoĂci fizycznej,
– czynniki fizyczne (Ăwiatïo, ciepïo, zimno, pole elektromagnetyczne,
děwiÚki ib inne).
Medycyna fizykalna jest dziaïem medycyny opierajÈcej siÚ na fizjoterapii. WĂród metod fizjoterapii wyróĝnia siÚ: balneoterapiÚ, klimatoterapiÚ,
hydroterapiÚ, kinezyterapiÚ, terapiÚ manualnÈ, masaĝ leczniczy, ergoterapiÚ,
fizykoterapiÚ.
Balneoterapia jest terapiÈ polegajÈcÈ na stosowaniu wód mineralnych,
gazów ib paleoidów. Do najwaĝniejszych zabiegów balneologicznych moĝna
zaliczyÊ: kÈpiele lecznicze, kuracjÚ pitnÈ, inhalacje ibirygacje. Zabiegi balneologiczne wywoïujÈ wborganizmie czïowieka proces uruchomienia wïasnych
mechanizmów adaptacyjnych, abaktywnoĂÊ pacjenta wbtrakcie zastosowanej
balneoterapii ma znaczenie dla ostatecznych wyników leczenia (Ponikowska
ib Ferson, 2009).
WartoĂÊ ibpozycja danego uzdrowiska wbcaïym sektorze lecznictwa uzdrowiskowego zaleĝÈ od iloĂci ib jakoĂci posiadanych naturalnych surowców
leczniczych.

3. Mechanizm finansowania lecznictwa uzdrowiskowego
Od poïowy XX wieku lecznictwo uzdrowiskowe finansowane byïo ze Ărodków budĝetowych. Do czasu przemiany ustrojowej wb1989 r. konstytucja gwarantowaïa darmowy dostÚp do korzystania ze Ăwiadczeñ zdrowotnych, wbtym
lecznictwa uzdrowiskowego. Wprowadzone zbpoczÈtkiem lat 90. dodatkowe
opïaty spotkaïy siÚ zbnegatywnymi reakcjami zarówno Ăwiadczeniobiorców,
jak ib Ăwiadczeniodawców. Warto podkreĂliÊ, ĝe do momentu wprowadzenia reformy ubezpieczeñ zdrowotnych wb 1999 r. Ărodki przeznaczane na
lecznictwo uzdrowiskowe stanowiïy 4,5% wydatków na ochronÚ zdrowia.
Obecnie udziaï ten wynosi przy tym niecaïy 1%5. IstotnÈ rolÚ wbfinansowaniu lecznictwa uzdrowiskowego odegraïa wprowadzona wb 1999b r. reforma
ubezpieczeñ zdrowotnych, wb wyniku której powoïano do ĝycia 16 regionalnych Kas Chorych oraz jednÈ KasÚ branĝowÈ. W 2003 roku nastÈpiïa
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likwidacja Kas Chorych, abich zadania przejÈï Narodowy Fundusz Zdrowia.
Od tego momentu NFZ staï siÚ gïównym podmiotem odpowiedzialnym za
finansowanie lecznictwa uzdrowiskowego wbramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego. Zgodnie zb ustawÈ ob Ăwiadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze Ărodków publicznych (Dz. U. Nr 210, zb 2004 r., zb póěn.
zm.) dokonywany jest podziaï puli Ărodków pomiÚdzy oddziaïy wojewódzkie NFZ6. WysokoĂÊ, sposób oraz warunki finansowania gwarantowanych
Ăwiadczeñ zb zakresu lecznictwa uzdrowiskowego okreĂla odpowiednie rozporzÈdzenie ministra zdrowia (Dz. U. zb2013 r., poz. 931). Ponadto pobyty
uzdrowiskowe wb ramach ubezpieczenia spoïecznego realizowane sÈ przez
Zakïad Ubezpieczeñ Spoïecznych (ZUS) ibKasÚ Rolniczego Ubezpieczenia
Spoïecznego (KRUS) dla rolników7. Osoby niepeïnosprawne mogÈ natomiast uzyskaÊ dofinansowanie do rehabilitacji uzdrowiskowej od Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepeïnosprawnych (PFRON). Ogólny
model finansowania wbramach lecznictwa uzdrowiskowego zbuwzglÚdnieniem
róĝnych ěródeï pokrywania Ăwiadczeñ przedstawiono na rysunku 2.
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Rysunek 2. Model finansowania leczenia uzdrowiskowego. ½ródïo: opracowanie wïasne.

Naleĝy zaznaczyÊ, ĝe wb ramach poszczególnych form wsparcia wystÚpuje szereg istotnych róĝnic odnoszÈcych siÚ do samych celów ib rodzajów
leczenia, prowadzonego bÈdě to wb formie turnusu rehabilitacyjnego, bÈdě
leczenia uzdrowiskowego.
NajwiÚcej uprawnionych moĝe skorzystaÊ zbpobytu wbzakïadach uzdrowiskowych, dofinansowanego zbNFZ wbramach ubezpieczenia zdrowotnego. Do
sanatorium moĝe pojechaÊ kaĝda osoba, którÈ skieruje lekarz prowadzÈcy,
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czyli osoba, która choruje lub jest po przebytej chorobie ibwymaga leczenia
uzdrowiskowego wbsanatorium, tj. zakïadzie medycznym. Do Wojewódzkiego
Oddziaïu NFZ skïada siÚ skierowanie od lekarza. Wb sanatorium – zb zaïoĝenia – realizowana jest rehabilitacja usprawniajÈca ib lecznicza.b
By móc skorzystaÊ zbpomocy PFRON, trzeba legitymowaÊ siÚ orzeczeniem
obniepeïnosprawnoĂci, obstopniu niepeïnosprawnoĂci lub orzeczeniem równowaĝnym. ¥rodki PFRON znajdujÈ siÚ wbdyspozycji powiatowego centrum
pomocy rodzinie, gdzie moĝna zïoĝyÊ wniosek ob dofinasowanie uczestnictwa wbturnusie rehabilitacyjnym. Turnusbrehabilitacyjny jest formÈ aktywnej
rehabilitacji, poïÈczonÈ zb elementami wypoczynku, majÈcÈ na celu przede
wszystkim ogólnÈ poprawÚ sprawnoĂci, wyrobienie zaradnoĂci, pobudzanie
ib rozwijanie zainteresowañ. WysokoĂÊ dofinansowania wb ramach tej formy
wsparcia moĝe wynosiÊ 18–25% przeciÚtnego wynagrodzenia, ab wb szczególnych przypadkach moĝe siÚgaÊ do 35% (Dz. U. Nr 230, poz. 1694) .
Wyjazd na rehabilitacjÚ leczniczÈ moĝe byÊ refundowany równieĝ przez
Zakïad Ubezpieczeñ Spoïecznych. O wyjazd do sanatorium zb ZUS mogÈ
ubiegaÊ siÚ osoby zagroĝone caïkowitÈ lub czÚĂciowÈ niezdolnoĂciÈ do pracy,
ab takĝe ubezpieczeni uprawnieni do zasiïku chorobowego lub Ăwiadczenia
rehabilitacyjnego. PodstawÈ skierowania na rehabilitacjÚ jest orzeczenie
lekarza orzecznika ZUS. Skierowanie do sanatorium moĝna teĝ uzyskaÊ
od zakïadu na bezpoĂredni wniosek lekarza orzecznika, np. gdy orzecznik
kontroluje zwolnienie lekarskie.b Na pisemnÈ decyzjÚ ob przyznaniu sanatorium lub odrzuceniu zïoĝonego uprzednio wniosku czeka siÚ zwykle niecaïy miesiÈc. W przypadku akceptacji pacjent dostanie skierowanie zb datÈ
ibmiejscem rehabilitacji.bCzas trwania rehabilitacji leczniczej wynosi zazwyczaj 24b dni ib obejmuje ustalony indywidualnie program ukierunkowany na
leczenie schorzenia bÚdÈcego przyczynÈ skierowania na rehabilitacjÚ oraz
na schorzenia wspóïistniejÈce. Co istotne, ZUS pokrywa peïny koszt rehabilitacji uwzglÚdniajÈcy wb szczególnoĂci koszty leczenia, zakwaterowania
ib ĝywienia, ab nawet koszty dojazdu.
Analogicznie do ZUS rehabilitacjÚ uzdrowiskowÈ dla rolników finansuje
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Spoïecznego. Sanatorium KRUS odbywa
siÚ wb formie 21-dniowych turnusów, prowadzonych we wïasnych Centrach
lub OĂrodkach Rehabilitacji Rolników KRUS oraz zakïadach rehabilitacji leczniczej, zb którymi Kasa wspóïpracuje. Celem rehabilitacji leczniczej
prowadzonej wb ramach KRUS jest zapobieganie niepeïnosprawnoĂci lub
ograniczenie jej do poziomu umoĝliwiajÈcego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy wb gospodarstwie rolnym, bÈdě przywrócenie zdolnoĂci do
pracy wb przypadku osób, które tÚ zdolnoĂÊ juĝ utraciïy.
Z danych GUS (rysunek 3) wynika, ĝe najwiÚcej pacjentów korzysta
ze Ăwiadczeñ lecznictwa uzdrowiskowego wb ramach NFZ (od okoïo 80%
wbroku 2007 do blisko 90% wbroku 2010). Na drugim miejscu pod wzglÚdem
finansowania leczenia uzdrowiskowego, ab dokïadnie rehabilitacji uzdrowiskowej, jest ZUS. Z tej formy wsparcia korzysta okoïo 10% kuracjuszy
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stacjonarnych. Z roku na rok maleje liczba kuracjuszy, których pobyt jest
dofinansowywany przez PFRON. W 2007 roku dofinansowanie uzyskaïo
okoïo 10% wszystkich kuracjuszy stacjonarnych, ab wb 2010 roku ta grupa
pacjentów stanowiïa juĝ tylko 2% wszystkich kuracjuszy stacjonarnych.
Z planów finansowych za lata 2003–2014 wynika tendencja wzrostowa
finansowania Ăwiadczeñ zb zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, zarówno
wb ujÚciu nominalnym, jak ib realnym (rysunek 4). Najwyĝsze koszty finansowania tych Ăwiadczeñ NFZ poniósï wb2009 roku. Od 2010 roku nastÚpuje
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* ZUS, KRUS – dotyczy osób, którym udzielono Ăwiadczeñ wb ramach rehabilitacji rentowej
ib przedrentowej.
** PFRON – Dotyczy osób, którym udzielono Ăwiadczeñ wb ramach turnusów rehabilitacyjnych.

Rysunek 3. Struktura kuracjuszy stacjonarnych wedïug róĝnych ěródeï dofinansowania
pobytu uzdrowiskowego8. ½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie (Gïówny UrzÈd
Statystyczny, 2010).
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Rysunek 4. ¥rodki NFZ na lecznictwo uzdrowiskowe wbPolsce wblatach 2003–2014. ½ródïo:
opracowanie wïasne na podstawie Plany Finansowe NFZ (2003–2014).
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ponowny coroczny wzrost Ărodków na realizacjÚ omawianych Ăwiadczeñ.
BiorÈc jednak pod uwagÚ caïoĂÊ Ărodków NFZ przeznaczanych na finansowanie Ăwiadczeñ zdrowotnych, widzimy, ĝe na lecznictwo uzdrowiskowe
wbPolsce wbostatnich jedenastu latach przeznacza siÚ Ărednio 1,04% caïoĂci
budĝetu zadeklarowanego na realizacjÚ Ăwiadczeñ zdrowotnych.
KategoriÈ, zb którÈ moĝna porównaÊ wydatki na lecznictwo uzdrowiskowe, jest rehabilitacja lecznicza. Z zestawienia porównywanych wydatków
(tabelab 1) wynika, ĝe wb badanym okresie nastÚpowaï Ărednio dwukrotnie
wiÚkszy wzrost wydatków na rehabilitacjÚ leczniczÈ wbstosunku do lecznictwa uzdrowiskowego, gdzie zb roku na rok nastÚpowaï przeciÚtny wzrost
wydatków ob 6,29% wb ujÚciu realnym.
RozpatrujÈc omawianÈ kategoriÚ wydatków wbposzczególnych oddziaïach
wojewódzkich NFZ, naleĝy stwierdziÊ, ĝe dynamika zmian wykazuje podobnÈ
tendencjÚ do dynamiki zmian wb skali caïego NFZ.
¥rodki NFZ na rehabilitacjÚ
leczniczÈ

udziaï
wb caïoĂci
Ărodków
NFZ

dynamika
(rok
poprzedni
= 100)*

ogóïem
wb tys.*

2003 21632063,0 256075,0

1,18%

b

400712,0

1,85%

b

2004 29482584,5 328011,6

1,11%

28,09%

804320,8

2,64%

100,72%

2005 31320163,5 337328,7

1,08%

2,84%

864773,1

2,61%

7,52%

2006 33886767,9 336496,0

0,99%

–0,25%

984763,1

2,72%

13,88%

2007 37606235,4 358680,5

0,95%

6,59%

1190893,9

2,89%

20,93%

2008 45055100,3 449302,1

1,00%

25,27%

1438158,2

2,80%

20,76%

2009 47060270,1 567515,7

1,21%

26,31%

1511517,9

2,72%

5,10%

2010 47220770,9 454252,4

0,96%

–19,96%

1472537,7

2,58%

–2,58%

2011 45736126,0 454042,8

0,99%

–0,05%

1438230,3

2,49%

–2,33%

2012 46541706,9 457581,8

0,98%

0,78%

1385222,6

2,27%

–3,69%

2013 47669996,0 471083,2

0,99%

2,95%

1461980,5

2,32%

5,54%

2014 48626798,0 467534,8

0,96%

–0,75%

1583733,0

2,46%

8,33%

Ărednie
tempo
zmian

5,63%

b

Ărednie
tempo
zmian

13,31%

Rok

b
*

¥rodki NFZ na lecznictwo
uzdrowiskowe

¥rodki
NFZ
ogóïem
wb tys.*

ogóïem
wb tys.*

b

dynamika
udziaï
(rok
wb caïoĂci
Ărodków poprzedni
=b 100)*
NFZ

Ărodki wyraĝone wb cenach staïych zb 2003 roku.

Tabela 1. ¥rodki NFZ na lecznictwo uzdrowiskowe oraz rehabilitacjÚ leczniczÈ wb Polsce
wb latach 2003–2014 zb uwzglÚdnieniem dynamiki zmian ½ródïo: opracowanie wïasne na
podstawie Plany Finansowe NFZ (2003–2014).
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Rysunek 5. ¥rodki na lecznictwo uzdrowiskowe wedïug OW NFZ wb latach 2006–2013
wbcenach staïych zbuwzglÚdnieniem Ăredniego tempa zmian. ½ródïo: opracowanie wïasne
na podstawie Narodowy Fundusz Zdrowia (2006–2013).
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Rysunek 6. Zarejestrowane skierowania na leczenie uzdrowiskowe we wszystkich oddziaïach
NFZ wblatach 2005–2010. ½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie szacunkowych danych
Narodowego Funduszu Zdrowia.
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4. Realizacja Ăwiadczeñ
Realizacja Ăwiadczeñ zbzakresu lecznictwa uzdrowiskowego moĝe odbywaÊ siÚ wb trybie stacjonarnym bÈdě ambulatoryjnym:
– tryb stacjonarny – szpitale uzdrowiskowe ib sanatoria;
– tryb ambulatoryjny – przychodnie uzdrowiskowe ibzakïady przyrodolecznicze.
Okres pobytu na leczeniu uzdrowiskowym jest uzaleĝniony od rodzaju
pobytu ibdla osób dorosïych wynosi on dla leczenia (Dz. U. Nr 167, zb2005br.,
poz. 1399 zb póěn. zm.):b
1) wb szpitalu uzdrowiskowym – 21 dni;
2) uzdrowiskowego wbformie rehabilitacji uzdrowiskowej wbszpitalu uzdrowiskowym – 28 dni;
3) wb sanatorium uzdrowiskowym – 21 dni;
4) uzdrowiskowego wb formie rehabilitacji uzdrowiskowej wb sanatorium
uzdrowiskowym – 28 dni;
5) ambulatoryjnego – od 6 do 18 dni zabiegowych.
Okresy te mogÈ byÊ wydïuĝone na wniosek lekarza zakïadu lecznictwa
uzdrowiskowego, za zgodÈ oddziaïu NFZ, który potwierdziï skierowanie.


Rysunek 7. Liczba kuracjuszy wbstacjonarnych zakïadach lecznictwa uzdrowiskowego wblatach
2003 ib 2012. ½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

226

DOI 10.7172/1644-9584.53.13

Finansowanie publiczne ib realizacja Ăwiadczeñ lecznictwa uzdrowiskowego wb Polsce wb latach 2003–2014

4.1. Infrastruktura lecznictwa uzdrowiskowego
Aby lecznictwo uzdrowiskowe mogïo funkcjonowaÊ, konieczne jest
zapewnienie odpowiedniej jakoĂci infrastruktury uzdrowiskowej. Na infrastrukturÚ uzdrowiskowÈ skïada siÚ wiele komponentów. Do uzdrowiskowej
infrastruktury technicznej zalicza siÚ zakïady lecznictwa uzdrowiskowego,
specjalistyczne urzÈdzenia wbobiektach uzdrowiskowych (wanny do kÈpieli,
urzÈdzenia do krioterapii, magnetoterapii itp.), urzÈdzenia lecznictwa uzdrowiskowego (tÚĝnie czy pijalnie wód), zakïady gastronomiczne, aquaparki
itd. InfrastrukturÚ spoïecznÈ bÚdÈ natomiast tworzyÊ obiekty sportowe,
wypoczynkowe, urzÈdzenia rozrywkowe, informacja turystyczna (Kaěmierczak,b 2013).

*

Rok

¥rednia liczba ïóĝek

Liczba zakïadów uzdrowiskowych

2003

31802

283

2004

31555

279

2005

32308

276

2006

31631

256

2007

32563

254

2008

34448

260

2009

36979

265

2010

37143

268

2011

39525

277

2012

42301

285

zmiana*

33,01%

0,71%

indeks jednopodstawowy, 2003 = 100

Tabela 2. Liczba zakïadów uzdrowiskowych wb Polsce ib liczba ïóĝek, jakimi dysponowaïy
wblatach 2003–2012. ½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS.

Z danych zawartych wbtabeli 2 wynika, ĝe wbciÈgu ostatnich lat nastÚpuje
systematyczny wzrost liczby ïóĝek wb zakïadach lecznictwa uzdrowiskowego
(sanatoriach ibszpitalach uzdrowiskowych). W 2012 roku wzrost ten wyniósï
okoïo 33% wbstosunku do 2003 roku. Liczba zakïadów na przestrzeni badanego okresu prawie siÚ jednak nie zmieniïa, aczkolwiek od 2008 widoczna
jest tendencja wzrostowa – zb roku na rok przybywa po kilka zakïadów.
Wbtym miejscu naleĝy postawiÊ pytanie, czy rozwój infrastruktury na obecnym poziomie jest wystarczajÈcy.
Jeĝeli weěmiemy pod uwagÚ liczbÚ kuracjuszy przypadajÈcych na jedno
ïóĝko, to wartoĂci wskaěnika wynosiïy wb badanym okresie od 16,3 (2010)
do 19,0 (2006). Nie widaÊ zatem wyraěnego wzrostu, co mogïoby wskazywaÊ
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na dostosowanie infrastruktury do liczby osób leczonych. JeĂli natomiast
porównamy zapotrzebowanie na Ăwiadczenia uzdrowiskowe mierzone liczbÈ
skierowañ do liczby istniejÈcych ïóĝek, wartoĂci uzyskanej miary rosnÈ zbroku
na rok. W roku 2005 wskaěnik wynosiï 647 skierowañ na 1 ïóĝko, abwb2010
juĝ 887 skierowañ na 1 ïóĝko. ¥wiadczy to ob wyraěnej, stale rosnÈcej nadwyĝce popytu na usïugi zdrowotne wbramach tej formy leczenia wbstosunku
do istniejÈcej podaĝy.

Rysunek 8. Liczba ïóĝek wb stacjonarnych zakïadach lecznictwa uzdrowiskowego
wb latach 2003, 2006 ib 2012. ½ródïo: opracowanie wïasne na podstawie Banku Danych
Lokalnychb GUS.

Ponadto wb zapotrzebowaniu na leczenie uzdrowiskowe naleĝaïoby
uwzglÚdniÊ kuracjuszy peïnopïatnych oraz zagranicznych. Liczba tych
pierwszych jest trudna do oszacowania ze wzglÚdu na brak danych statystycznych. Z kolei kuracjusze zagraniczni juĝ wb 2011 roku stanowili okoïo
9% wszystkich kuracjuszy. Z roku na rok ich liczba roĂnie, podobnie jak
liczba polskich pacjentów. Pacjenci peïnopïatni oraz zagraniczni stanowiÈ
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przyszïoĂÊ polskich uzdrowisk. Trendy europejskie wskazujÈ, ĝe turystyka
uzdrowiskowa stanie siÚ ona najprÚĝniej rozwijajÈcÈ branĝÈ turystyki. Polskie
uzdrowiska muszÈ wb tej sytuacji mieÊ nowoczesnÈ infrastrukturÚ zb wielofunkcyjnymi budynkami, szerokÈ gamÈ zabiegów (usïugi wellness oraz spa
wb standardzie) dorównujÈcÈ normom europejskim.

5. Zakoñczenie
Przeprowadzone analizy wskazujÈ na wzrost Ărodków na lecznictwo
uzdrowiskowe wb latach 2003–2013. Najwyĝszy, okoïo 28% wzrost wb ujÚciu
realnym wb stosunku do roku poprzedniego, odnotowano wb 2004 roku. Od
2010 roku dynamika wzrostu wykazywaïa tendencjÚ malejÈcÈ. Podobny trend
charakteryzuje udziaï nakïadów na lecznictwo uzdrowiskowe wbbudĝecie pañstwa. JednoczeĂnie rosnÈca iloĂÊ zarejestrowanych skierowañ wboddziaïach
wojewódzkich NFZ oraz rosnÈca liczba kuracjuszy ĂwiadczÈ ob zwiÚkszaniu
zainteresowania tÈ formÈ leczenia. W tej sytuacji dotychczasowe finansowanie Ăwiadczeñ zb zakresu lecznictwa uzdrowiskowego na Ărednim poziomie
0,99% corocznego budĝetu NFZ okazuje siÚ niewystarczajÈce.
ZwiÚkszajÈcy siÚ popyt na usïugi uzdrowiskowe przy niewystarczajÈcym
finansowaniu tego typu usïug powoduje ograniczenie dostÚpnoĂci Ăwiadczeñ
dla pacjentów. SzansÈ na polepszenie trudnej sytuacji wblecznictwie uzdrowiskowym sÈ zmiany wbfinansowaniu dziaïalnoĂci podmiotów uzdrowiskowych,
wprowadzenie zasady wspóïpïacenia podczas leczenia wbsanatoriach ibwolna
sprzedaĝ usïug uzdrowiskowych. Wspóïczesne trendy na rynku uzdrowiskowym zmuszajÈ równieĝ do wyjĂcia poza Ăwiadczenie usïug zwiÈzanych tylko
zb lecznictwem uzdrowiskowym oraz profilaktykÈ. StÈd coraz wiÚkszÈ rolÚ
przypisuje siÚ turystyce uzdrowiskowej.
Przypisy
1

Balneoterapia pochodzi od dwóch sïów: ïaciñskiego balneum – kÈpiel ib greckiego
therapeia, co oznacza – „leczenie”. Tak wiÚc terapia jest oddziaïywaniem na czïowieka (w sferze fizycznej ib psychicznej) bez uĝycia Ărodków farmakologicznych czy
chirurgicznych.

2

W okresie miÚdzywojennym funkcjonowaïo 38 uzdrowisk, zbczego 15 uzdrowisk posiadaïo statut uĝytecznoĂci publicznej, wb tym 6 byïo wïasnoĂciÈ pañstwa, ab pozostaïe
23 naleĝaïy do wïaĂcicieli prywatnych. Szerzej na ten temat Maïecka ibMarcinkowski
(2007, s. 140).

3

Wykaz uzdrowisk statutowych Ministerstwa Zdrowia, dostÚpny na: www2.mz.gov.pl
(30.09.2012).

4

W sprawach nieuregulowanych wb ustawie do zakïadów lecznictwa uzdrowiskowego
majÈ zastosowanie przepisy ustawy zb dnia 15 kwietnia 2011 r. ob dziaïalnoĂci leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 174, poz. 1039 ib Nr 185,
poz. 1092).

5

Obliczenia wïasne na podstawie Planów Finansowych NFZ. Pozyskano zbhttp://www.
nfz.gov.pl/new/index.php?dzialnr=10&katnr=3, (01.04.2014).
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6

Szczegóïowe kryteria podziaïu okreĂla rozporzÈdzenie ministra zdrowia zbdnia 17 listopada 2009 r. wbsprawie szczegóïowego trybu ibkryteriów podziaïu Ărodków pomiÚdzy
centralÚ ib oddziaïy wojewódzkie Narodowego Funduszu Zdrowia zb przeznaczeniem
na finansowanie Ăwiadczeñ opieki zdrowotnej dla ubezpieczonych (Dz.b U. Nrb 193,
poz. 1495).

7

Pobyty uzdrowiskowe finansowane przez ZUS ibKRUS regulowane sÈ m.in. w: RozporzÈdzeniu Rady Ministrów zbdnia 12 paědziernika 2001 r. wbsprawie szczegóïowych
zasad ibkierowania przez Zakïad Ubezpieczeñ Spoïecznych na rehabilitacjÚ leczniczÈ
oraz udzielania zamówieñ na usïugi rehabilitacyjne (Dz. U. Nr 131, zb 2001 r., poz.
1457), Ustawie zb dnia 13 paědziernika 1998 r. ob systemie ubezpieczeñ spoïecznych
(Dz. U. Nr 7, zb1997 r., poz. 887 zbpóěn. zm.), Ustawie zb20 grudnia 1990 r. obubezpieczeniu spoïecznych rolników (Dz. U. Nr 7, zb 1991 r., poz. 24 zb póěn. zm.).

8

Krótki szereg czasowy wynika zb braku dostÚpnoĂci danych. Niemniej pozwala to na
odczytanie tendencji utrzymujÈcej siÚ wb caïym badanym okresie.
Wszystkie prezentowane dane pozyskane zbBanku Danych Lokalnych GUS dostÚpne
sÈ do roku 2012.
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