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Abstract

Medical tourism – travels in search of health in the opinion of women aged 40–60

Background. Medical tourism is considered a conscious human activity in which a traveller 
is aimed at getting health care to maintain better health or aesthetic look of their own body, 
combined with relaxation, regeneration of mental and physical power, exploring amenities 
and entertainment. The aim of the study was the analysis of adult women’s opinions on 
medical tourism and on cross-border healthcare. Material and methods. In the study, 89 
adult women from Great Poland aged 40–60 took part. The results were collected by means 
of the author’s diagnostic survey. Results and conclusions. The researched people did 
not know the definition of medical tourism, they associated it with health tourism (wellness 
and spa). Medical tourism is becoming more and more popular. Low prices, a dedicated 
staff, high standards of medical care, and a central location are advantages of Poland. To 
make a reasonable choice, patients must have an access to all the information they need 
on health services abroad, so it is important to accept the law that implements directives 
on the application of patients’ rights in cross-border healthcare. 
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WPROWADZENIE

Konstytucja Światowej Organizacji Zdrowia 
określa „zdrowie” jako dobrostan fizyczny, 
psychiczny i społeczny, a nie wyłącznie brak 
choroby (Konstytucja… 2014). Optymalne 
zdrowie jest natomiast definiowane jako 
równowaga zdrowia fizycznego, emocjonal-
nego, społecznego, duchowego i intelektu-
alnego. Zmianę stylu życia może ułatwić 
kombinacja wysiłków mających na celu wzrost 
świadomości, modyfikację zachowania i stwo-
rzenie odpowiedniego środowiska (Defini-
tion… 1989).

Turystyka jest jedną z form aktywności 
fizycznej i należy do filarów kultury fizycznej 
(Napierała i Muszkieta 2011). Polega ona na 
okresowych wyjazdach poza miejsce stałego 
zamieszkania w celach wypoczynkowych czy 
poznawczych. Według Światowej Organizacji 
Turystyki turystyka obejmuje ogół czynności 

osób, które podróżują w celach wypoczyn-
kowych, zawodowych lub innych i przeby-
wają poza swoim codziennym otoczeniem nie 
dłużej niż rok, z wyłączeniem wyjazdów, 
których głównym celem jest działalność za-
robkowa (Terminologia… 1995). Definicja 
turystyki zdrowotnej według Wolskiego (1970, 
za: Gaworecki 2007) przedstawia ją jako świa-
dome i dobrowolne udanie się na pewien okres 
poza miejsce zamieszkania w czasie wolnym 
od pracy w celu regeneracji ustroju dzięki ak-
tywnemu wypoczynkowi fizycznemu i psy-
chicznemu. Do turystyki zdrowotnej zalicza 
się turystykę uzdrowiskową, turystykę spa 
i wellness oraz turystykę medyczną. Według 
Boruszczaka (2010) turystyka medyczna po-
lega na dobrowolnym przemieszczaniu się do 
obcego państwa w celu poddania się tam pla-
nowanemu leczeniu (w celu ratowania zdro-
wia i życia czy poprawy jego jakości) z przy-
czyn finansowych bądź jakościowych lub ze 
względu na niedostępność świadczeń w miej-
scu zamieszkania. Rap-Przybyłowicz (2010) 



147R. RASIńSKA, W. SIWIńSKI 
Turystyka medyczna – podróże w poszukiwaniu zdrowia

ROZPRAWY NAUKOWE  
2014, 45     AWF WE WROCŁAWIU 

przedstawia turys tykę medyczną jako wyjazdy 
poza granice swojego regionu lub kraju, 
których motywem jest pobyt w gabinecie, kli-
nice lub szpitalu w celu poprawy zdrowia 
bądź urody pod opieką lekarza specjalisty. 
Jej krajowym odpowiednikiem jest turys-
tyka lecznicza, oferująca lecznictwo w wielu 
dyscyplinach medycznych, z wyłączeniem 
metod przyrodoleczniczych (Łazarek i Ła-
zarek 2007). Turystyka medyczna realizo-
wana jest w różnych centrach medycznych, 
takich jak kliniki, np. stomatologiczne, czy 
centra chirurgii plas tycznej (Tucki i Ha-
dzik 2013).

Motywy wyjazdów do klinik czy szpitali, 
czyli podróży terapeutycznych, są różnora-
kie. Jedni, borykający się z różnymi choro-
bami, w tym przewlekłymi, chcą poprawić 
swój stan zdrowia, poddając się rehabilitacji 
lub leczeniu. Do innych przyczyn podróży 
terapeutycznych należy zaliczyć: niedosko-
nałość systemów ochrony zdrowia i konku-
rencyjność cenową oferty leczniczej (np. w 
przypadku przyjazdów do Polski na lecze-
nie stomatologiczne lub uzdrowiskowe gości 
z Niemiec). Celem wyjazdów do stałej sie-
dziby jest dostęp do szeroko rozumianych 
usług medycznych oferowanych za granicą, 
za które (zazwyczaj) pacjenci dokonują płat-
ności z własnych środków pieniężnych (Lu-
bowiecki-Vikuk 2012). Najchętniej wybie-
ranymi usługami medycznymi są usługi 
dentystyczne i coraz częściej usługi chirur-
giczne. Ponadto różnego rodzaju operacje – 
np. ortopedyczne, kardiologiczne, plastycz-
ne – należą do wielu medycznych procedur 
wykonywanych w zagranicznych szpitalach, 
które przyciągają międzynarodowych pacjen-
tów. Według McKinsey & Company można 
wyróżnić trzy wiodące segmenty rynku tu-
rystyki medycznej (Tucki i Hadzik 2013): 
chorzy udający się za granicę, by uzyskać 
świadczenie zdrowotne w atrakcyjnej cenie 
lub ominąć listy oczekujących; pacjenci, którzy 
chcą uzyskać świadczenia zdrowotne niedo-
stępne w swoim kraju; osoby chcące poddać 
się operacjom lub zabiegom kosmetycznym 
bądź odmładzającym w luksusowych ośrod-
kach (model tradycyjny).

Turystyka medyczna jest połączeniem tu-
rystyki i leczenia. Przez usługi turystyczno-
-medyczne należy rozumieć te, które będą 

oparte na świadczeniu podstawowych usług 
turystycznych (transport, nocleg, wyżywie-
nie) połączonych z jednoczesnym świadcze-
niem różnorakich usług medycznych. Ade-
kwatnie miejsce świadczenia tego rodzaju 
usług to różnego typu placówki (zarówno sek-
tora publicznego, jak i prywatnego), takie jak: 
szpitale, kliniki, poradnie, gabinety, ośrod ki 
typu spa i wellness (Dryglas 2009).

Różnice w cenach usług związanych z tu-
rystyką medyczną, połączonych z ich odpo-
wiednią promocją, mogą stanowić szanse dla 
jej rozwoju w Polsce (Boruszczak 2010). Na-
leży zwrócić uwagę na wzrastającą rolę tu-
rystyki medycznej w zagranicznej turystyce 
przyjazdowej. W krótkim czasie Polska stała 
się ważnym ośrodkiem światowej turystyki 
medycznej (Turystyka… 2014). Popularne jej 
dziedziny to: stomatologia, chirurgia plas-
tyczna, ortopedia, chirurgia oka, kardiochi-
rurgia, medycyna estetyczna i rehabilitacja. 
Zagranicznych pacjentów przyciąga jakość 
obsługi w nowoczesnych klinikach, wykształ-
cony personel władający językami obcymi, 
a także niskie koszty zabiegów. W polskich 
klinikach pojawia się coraz więcej klientów 
z Wielkiej Brytanii, Irlandii, a także z krajów 
skandynawskich i Kanady. Niewiele mniejszy 
odsetek pacjentów to Niemcy, Szwedzi i Włosi.

W dniu 25 października 2013 r. nabrała 
mocy uchwalona przez Komisję Europejską 
„Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 
2011/24/UE” z dnia 9 marca 2011 r. w spra-
wie stosowania praw pacjentów w transgra-
nicznej opiece zdrowotnej (http://europa.eu… 
2014). Wprowadzono ją w celu rozwiązania 
problemu świadczenia usług zdrowotnych 
obywatelom krajów unijnych przebywającym 
poza granicami swojego państwa. Dyrektywa 
umożliwia obywatelom państw członkow-
skich korzystanie z usług medycznych na te-
renie dowolnie wybranego przez nich kraju 
UE i uprawnia do zwrotu kosztów leczenia 
przez odpowiednik polskiego NFZ. Jest ko-
lejnym krokiem wiodącym Unię Europejską 
do zharmonizowania i uspraw nienia syste-
mu zdrowotnego oraz podniesienia jakości 
leczenia pacjentów. W Polsce obecnie trwają 
prace nad projektem ustawy implementują-
cej tę dyrektywę. Poza pozytywnymi efekta-
mi istnieją jednak również zagrożenia. Jedno 
z nich to wypływ polskich pacjentów za gra-
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nicę, gdzie mogliby uzyskać świadczenia, po-
wiązany z przekazaniem płatności za granicę, 
a więc przesunięciem z systemu wewnętrz-
nego nieraz sporej ilości środków. Turystyka 
medyczna znalazła się w „Strategii rozwoju 
turystyki w Polsce na lata 2007–2013” jako 
produkt turystyczny o wysokiej konkuren-
cyjności (Lubowiecki-Vikuk 2011), wśród 5 
obszarów marek polskiej turystyki mających 
największe szanse szybkiego wzrostu (Stra-
tegia… 2014). Zapisane w Strategii działania 
obejmują m.in. możliwość stworzenia w kraju 
nowych atrakcyjnych miejsc pracy dla leka-
rzy, pielęgniarek czy rehabilitantów – mia-
łoby to powstrzymać zjawisko migracji, a za-
razem rozwinąć turystykę medyczną.

CEL BADAŃ

Celem badań była analiza opinii dorosłych 
kobiet na temat turystyki medycznej oraz 
transgranicznej opieki zdrowotnej. W arty-
kule podjęto próbę analizy wiedzy kobiet 
w wieku 40–60 lat mieszkających w woje-
wództwie wielkopolskim na temat transgra-
nicznej opieki zdrowotnej oraz ich opinii o 
możliwościach korzystania z ośrodków tu-
rystyki medycznej.

MATERIAŁ I METODY

W badaniu wzięło udział 89 dorosłych kobiet 
w wieku 40–60 lat mieszkających w woje-
wództwie wielkopolskim. Badania wykonano 
metodą sondażu diagnostycznego za pomocą 
ankiety własnego autorstwa. Pytania ankiety 
dotyczyły opinii o turystyce medycznej oraz 
wiedzy na temat transgranicznej opieki zdro-
wotnej. Analizę wyników przeprowadzono 
z wykorzystaniem programu Statistica 10.0.

WYNIKI

Badane osoby nie znały dokładnej definicji 
turystyki medycznej, kojarzyły ją raczej z tu-
rystyką zdrowotną. Większą wiedzę respon-
dentki miały na temat turystyki uzdrowi-
skowej oraz turystyki spa i wellness, którą 
bezpośrednio łączyły z turystyką medyczną. 

Żadna z badanych kobiet nie znała stron 
internetowych, na których można znaleźć 
informacje na temat turystyki medycznej, 
żadna nie korzystała też z tego rodzaju usług. 
Badane kobiety słyszały o możliwościach 
wyjazdu w celach medycznych; najwięcej 
informacji uzyskiwały z prasy lub programów 
telewizyjnych. Tylko 28% respondentek po-
twierdziło, że polscy lekarze znajdują się w 
światowej czołówce. Panie nie wiedziały, że 
polskie kliniki stomatologiczne są tak sławne, 
iż powstały już terminy: „dental holidays” 
i „denturyzm”, określające stomatologiczną 
turystykę medyczną, czyli wycieczki organi-
zowane w celu leczenia zębów i jednocześnie 
zwiedzania Polski (Turystyka… 2014).

Spośród badanych osób tylko 17% dekla-
rowało chęć wyjazdu w celach medycznych 
w przypadku otrzymania takiej propozycji, 
z czego 7% respondentek było tego pewnych, 
a 10% rozważyłoby taką możliwość. Aż 61% 
nie jest pewnych swoich decyzji lub nie wie, 
czy skorzystałoby z takiego typu usługi.

Zdaniem badanych atrakcyjność Polski 
pod względem ośrodków turystyki medycz-
nej jest na poziomie średnim; w skali 1–5 
wyniosła 3,1. Kobiety nie potrafiły wskazać 
konkretnych ośrodków, w których można by 
się poddać zabiegom z zakresu turystyki me-
dycznej, jednak według badanych Polska 
posiada potencjał z punktu widzenia przy-
ciągania turystów medycznych. Szczególnie 
odwiedzeniem Polski według badanych za-
interesowani mogliby być Niemcy w wieku 
powyżej 40 lat. O takich turystach, a właś-
ciwie bardziej pacjentach, respondentki sły-
szały najczęściej.

Wśród czynników wpływających na po-
dejmowanie przez turystów spoza Polski 
aktywności turystycznej, której celem jest 
aspekt medyczny, badane kobiety wymieniły 
wysoką jakość i standard świadczonych usług, 
niskie koszty leczenia oraz wykwalifikowaną 
kadrę medyczną (tab. 1). Na dalszych miejs-
cach znalazł się czas wykonywania zabiegów, 
szeroki zakres usług oraz wykorzystywanie 
nowoczesnego sprzętu.

Ważną rolę w promowaniu usług tury-
styki medycznej powinny pełnić różnorakie 
działania reklamowe, wśród których najczęś-
ciej wymieniany przez badane osoby był In-
ternet, stanowiący obecnie ważny środek 
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promocji współczesnej turystyki. Kobiety 
podkreślały również znaczenie targów turys-
tycznych, zarówno krajowych, jak i między-
narodowych (tab. 2).

Transgraniczna opieka zdrowotna ozna-
cza opiekę zdrowotną świadczoną lub prze-
pisaną w państwie członkowskim innym 
niż państwo członkowskie ubezpieczenia. 
Celem „Dyrektywy Parlamentu Europej-
skiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 
2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów 
w transgranicznej opiece zdrowotnej” jest 
ustanowienie zasad ułatwiających dostęp 
pacjentów do bezpiecznej transgranicznej 
opieki zdrowotnej, zapewnienie mobilności 
pacjentów zgodnie z zasadami ustalonymi 
przez Trybunał Sprawiedliwości poprzez usta-
nowienie ram prawnych określających ko-
rzystanie ze świadczeń opieki zdrowotnej 
w innych państwach członkowskich niż pań-
stwo członkowskie ubezpieczenia, z możli-
wością zwrotu kosztów tych świadczeń, oraz 
promowanie współpracy w zakresie opieki 
zdrowotnej między państwami członkow-
skimi, z pełnym poszanowaniem kompetencji 
państw członkowskich w zakresie organi-
zacji i świadczenia opieki zdrowotnej.

Badane osoby słyszały o Dyrektywie i nie-
obca była im definicja transgranicznej opieki 
zdrowotnej, jednak nie orientowały się one, 
czy Dyrektywa została już wprowadzona 
w Polsce. Niewielka wiedza na ten temat wy-
nikała przede wszystkim z braku odpowied-
nich informacji. Prawie 54% respondentek 
było zainteresowanych możliwością leczenia 
za granicą, jednak dotychczas nie znalazły 
odpowiedniej informacji, która oprócz rekla-
my ośrodka zawierałaby również wszystkie 
dane dotyczące m.in. finansowania zabiegów.

Odpowiadając na pytania na temat wpły-
wu turystyki medycznej na gospodarkę kraju, 
badane kobiety potwierdziły możliwość po-
zytywnego oddziaływania i wykorzystania 
zaplecza leczniczego. Ponadto wskazały, że 
w ofercie instytucji turystyki medycznej po-
winny się również znajdować usługi dodat-
kowe, takie jak: odebranie pacjenta z lotniska, 
pomoc w załatwianiu formalności medycz-
nych czy organizacja czasu wolnego. Wzbo-
gaciłyby one zakres dotychczasowych usług 
turystyczno-medycznych.

DYSKUSJA

Turystyka medyczna rozumiana jest jako 
świadoma działalność człowieka, w której 
podróżny (turysta medyczny) ma na celu 
uzyskanie szeroko pojmowanej opieki zdro-
wotnej – zarówno we własnym kraju, jak i za 
granicą – polegającej przede wszystkim na 
zachowaniu (pozyskaniu) lepszego stanu zdro-
wia i (lub) estetycznego wyglądu własnego 
ciała, połączonym z wypoczynkiem, regene-
racją sił fizycznych i psychicznych, zwiedza-
niem atrakcji i walorów turystycznych oraz 
rozrywką (Lubowiecki-Vikuk 2010). Na krajo-
wym rynku znajduje się już kilkanaście pod-
miotów turystycznych (m.in. MTA Poland, 
Meditravels.pl, Medinpoland, Biuro Podróży 
i Turystyki Almatur w Łodzi i inne) oraz dwa 
stowarzyszenia (Polskie Stowarzyszenie Tu-
rystyki Medycznej oraz Klaster Medycyna 
Polska Południowy Wschód) działające na 
rzecz turystyki medycznej (Lubowiecki-Vi-
kuk 2012). Tourmedica.pl jest jedynym wy-
specjalizowanym serwisem obsługiwanym 
w 6 językach służącym do pozyskiwania no-
wych pacjentów z kraju i zagranicy. Jednak 

Tab. 1. Czynniki wpływające na podejmowanie 
aktywności turystycznej (medycznej)

Czynniki n %

Czas wykonywania zabiegów 35 39
Szeroki zakres usług 32 36
Niskie koszty leczenia 75 84
Wysoka jakość i standard 
świadczonych usług 78 88

Wykorzystywanie nowoczesnego 
sprzętu 30 34

Wykwalifikowana kadra medyczna 65 73

Tab. 2. Działania reklamowe

Reklama n %

W przewodnikach i książkach 35 39
W gazetach 21 24
W programach telewizyjnych 29 33
W radiu 16 18
W Internecie 82 92
Na targach turystycznych 79 89
Podczas wizyt studyjnych 12 13
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zarówno definicja, jak i strony internetowe 
nie są znane badanym kobietom.

Według londyńskiego Cosmetic Dentistry 
Guide ok. 100 tys. Brytyjczyków rokrocznie 
decyduje się na leczenie zębów za granicą, 
a to, że trend ten jest znaczący i wciąż rośnie, 
potwierdza British Dental Association (Tu-
rystyka… 2014). Wielu z tych pacjentów trafia 
do Polski, która jest drugim (po Węgrzech) 
najchętniej odwiedzanym państwem w ra-
mach turystyki dentystycznej. Pacjentami 
placówek w Polsce coraz częściej są także Bel-
gowie, mimo że w Belgii nie ma biur po-
dróży z ofertami turystyki medycznej. Co 
istotne, średni koszt leczenia w belgijskiej 
klinice jest o 30–40% wyższy niż w Polsce. 
Przykładem polskiej kliniki cieszącej się po-
pularnością jest krakowska Indexmedica – 
klinika stomatologiczna, w której na zabiegi 
zapisują się Norwedzy, Rosjanie i Islandczycy. 
Inny przykład to Kor-Dent ze Szczecina, czę-
sto obsługujący Duńczyków. Do warszaw-
skiego gabinetu stomatologiczno-implanto-
logicznego Blue Dental na wszczepianie 
implantów przyjeżdżają pacjenci z krajów, 
takich, jak Serbia, Japonia, Chiny i Zjedno-
czone Emiraty Arabskie. Magazyn Stoma-
tologicieskoje Zdorovje pisze, że najlepszym 
krajem do leczenia zębów jest właśnie Polska. 
Tłumaczy to zwiększającą się corocznie liczbę 
pacjentów z Rosji. Podobnie jest z mieszkań-
cami Ukrainy, coraz chętniej przyjeżdżają-
cymi do Polski na zabiegi, przede wszystkim 
implantologiczne. Zagranicznych pacjentów 
do polskich klinik przyciągają przede wszyst-
kim dużo niższe ceny usług medycznych 
(Turystyka… 2014).

Na podróż decydują się głównie osoby, 
które za zabieg we własnym kraju zapłaci-
łyby nawet 50–80% procent więcej. Celem 
ich podróży są zwykle gabinety stomatolo-
giczne i ośrodki medycyny plastycznej oraz 
kliniki leczące niepłodność i otyłość. Róż-
nicę cenową łatwo zobaczyć, porównując np. 
koszt operacji powiększania piersi. Według 
portalu Clinic Compare (http://www.clinic-
compare.co.uk 2014) ceny takich zabiegów 
w Wielkiej Brytanii oscylują w przedziale 
3000–5000 funtów (14,6–24,3 tys. zł), pod-
czas gdy w Polsce operacja z użyciem okrąg-
łych implantów kosztuje 10–12 tys. zł. Nieco 
więcej trzeba zapłacić za wszczepienie implan-

tów anatomicznych – od 13 do 15 tys. zł (dane 
z portalu Ilekosztuje.pl). Jeśli zaś chodzi o śred-
ni koszt implantu dentystycznego, w Wiel-
kiej Brytanii wynosi on około 1200 funtów 
(samo wszczepienie, bez wcześniejszych za-
biegów przygotowawczych), natomiast w pol-
skich klinikach – od 2 do 3 tys. zł. Badania 
własne wykazały niewielką wiedzę dorosłych 
kobiet na ten temat. Res pondentki słyszały 
o przyjazdach zagranicznych pacjentów, szcze-
gólnie do województw przygranicznych, jed-
nak nie potrafiły określić konkretnych miejsc. 
Ze względu na częste narzekanie na jakość 
i koszt usług rodzimej służby zdrowia, kolejki 
do zabiegów, korupcję i stan sanitarny szpi-
tali Polacy nie zauważają, że zachodnie media 
pozytywnie oceniają poziom usług medycz-
nych w Polsce, zwracając uwagę na profesjo-
nalizm kadry medycznej, komfort i niski koszt 
opieki medycznej. Polscy lekarze uchodzą za 
wysokiej klasy specjalistów, którzy solidnie wy-
konują swoją pracę za relatywnie niską cenę.

Na podejmowanie aktywności turystycz-
nej, której celem jest aspekt medyczny re-
alizowany w Polsce, wpływa dość szeroki 
wachlarz czynników (Lubowiecki-Vikuk 
2011). Są to m.in. krótki czas wykonywania 
zabiegów i operacji medycznych, atrakcyj-
ność asortymentowa i cenowa, wysoka jakość 
i standard świadczonych usług, wykorzys-
tywanie nowoczesnego sprzętu i urządzeń 
medycznych oraz nowych technologii, wy-
kwalifikowana kadra medyczna. Istotność 
tych czynników potwierdziły również prze-
prowadzone badania. Kobiety podkreślały, 
że mogą one być atutem dla rozwoju tury-
styki medycznej w Polsce.

Wraz z rozwojem turystyki medycznej 
rośnie znaczenie wyboru miejsca realizacji 
wypoczynku turystyczno-medycznego oraz 
jakości świadczonych usług (Lubowiecki-
-Vikuk 2012). Ważną rolę w tym zakresie 
odgrywają działania marketingowe poszcze-
gólnych podmiotów, których ideą jest za-
spokajanie potrzeb i oczekiwań zarówno po-
tencjalnych, jak i obecnych konsumentów 
usług turystyczno-medycznych. Spośród 
różnorodnych instrumentów promocji tu-
rystyki medycznej najbardziej uznanym w 
branży jest osoba zwana medical tourism fa-
cilitator, czyli pośrednik organizujący i ob-
sługujący ruch turystów medycznych. Do 



151R. RASIńSKA, W. SIWIńSKI 
Turystyka medyczna – podróże w poszukiwaniu zdrowia

ROZPRAWY NAUKOWE  
2014, 45     AWF WE WROCŁAWIU 

jego zadań należy m.in. stałe kontaktowanie 
się z turystą na poszczególnych etapach jego 
wycieczki, począwszy od wyjazdu (pomoc 
w wyborze placówki medycznej, załatwieniu 
formalności wizowych itp.), a skończywszy 
na powrocie do domu (dalsza organizacja 
opieki zdrowotnej w celach kontrolnych). 
W Polsce edukuje się specjalistów z zakresu 
turystyki medycznej. Badane kobiety zgła-
szały potrzebę kształcenia i zatrudniania 
takich osób. Potwierdzały, że byłyby zain-
teresowane rozmową z taką osobą, gdyby 
zdecydowały się na skorzystanie z usług 
medycznych za granicą.

Istotą turystyki medycznej na między-
narodowej arenie usług jest odpowiednio 
przygotowana promocja, której celem po-
winno być przekazanie informacji, nakłonie-
nie pacjenta do skorzystania z usługi, wyróż-
nienie i utrwalenie niezbędnych wiadomości 
skierowanych do potencjalnych konsumen-
tów, zarówno krajowych, jak i zagranicz-
nych (Lubowiecki-Vikuk 2011). Ważne jest 
również wykorzystanie odpowiednich rodza-
jów reklamy, m.in. reklamy wydawniczej, 
prasowej, telewizyjnej, radiowej i interneto-
wej. Badana grupa kobiet również zauwa-
żyła istotność działań reklamowych, jednak 
do najważniejszych zaliczyła Internet oraz 
targi turystyczne. Targi mogą wpływać na 
wielkość i kierunki działalności prowadzo-
nej przez ich uczestników oraz na sytuację 
regionu, a także na wymianę międzynaro-
dową (Siezieniewska 2006, , za: Lubowiecki-
-Vikuk 2011). Uczestnictwo w konferencjach 
i kongresach poświęconych problematyce 
turystyki medycznej pozwala na podnie-
sienie kwalifikacji, wymianę doświadczeń, 
integrację środowiska branżowego oraz wy-
pracowanie współczesnej koncepcji zrówno-
ważonego rozwoju turystyki medycznej na 
całym świecie. Kobiety słyszały o targach 
turystycznych, niektóre z nich miały okazję 
uczestniczenia w nich, jednak nie zwróciły 
szczególnej uwagi na oferty turystyki me-
dycznej.

Swobodzie uzyskania opieki zdrowotnej 
na terenie całej Unii Europejskiej musi to-
warzyszyć gwarancja jakości i bezpieczeń-
stwa. Aby dokonać świadomego wyboru, 
pacjenci muszą mieć dostęp do wszystkich 
potrzebnych im informacji na temat warun-

ków świadczenia usług zdrowotnych w innych 
państwach członkowskich Unii i zwrotu 
kosztów po powrocie. Właśnie tę rolę spełnia 
transgraniczna opieka zdrowotna. Z badań 
prowadzonych w latach 2005–2007 wynika, 
że Europejczycy wolą korzystać z opieki zdro-
wotnej blisko domu (Fundacja… 2014). Cza-
sem jednak wyjazd za granicę jest konieczny, 
ponieważ w kraju brakuje niezbędnej specja-
listycznej wiedzy bądź dane świadczenie zdro-
wotne nie jest dostępne. Transgranicznej opieki 
zdrowotnej dotyczy zaledwie 1% publicz-
nych wydatków na ochronę zdrowia. Ważne 
staje się ratyfikowanie wspomnianej wcześ-
niej Dyrektywy w Polsce, ponieważ stwarza 
ona możliwości korzystania z usług medycz-
nych poza granicami własnego kraju. W przy-
padku opieki pozaszpitalnej pacjenci będą 
mogli korzystać ze świadczeń za granicą bez 
uprzedniej zgody i załatwiania formalności, 
a po powrocie do domu wystąpić o zwrot 
kosztów leczenia. Pacjenci będą mieli dostęp 
do informacji na temat jakości i bezpieczeń-
stwa świadczeń, jakie zostaną im udzielone, 
zarówno w ramach szpitalnej, jak i poza-
szpitalnej opieki zdrowotnej. Nowe przepisy 
przewidują stworzenie w każdym państwie 
członkowskim punktów kontaktowych słu-
żących informacją na temat praw pacjenta do 
opieki zdrowotnej w całej Europie. Ośrodki 
te będą się wymieniały informacjami między 
sobą, dzięki czemu zaoferują pacjentom prak-
tyczne dane dotyczące warunków i pozio-
mu zwrotu kosztów, możliwych świadczeń, 
świadczeniodawców, procedur dochodze-
nia roszczeń itp. W rezultacie pacjenci będą 
więcej wiedzieć na temat jakości i bezpie-
czeństwa opieki zdrowotnej za granicą, co 
pozwoli im podejmować bardziej świadome 
decyzje w zakresie transgranicznej opieki 
zdrowotnej.

WNIOSKI

1. Turystyka medyczna, czyli polepszenie 
stanu zdrowia lub wyglądu estetycznego po-
łączone z wypoczynkiem, zwiedzaniem oraz 
rozrywką, jest coraz bardziej popularna.

2. Niskie ceny, wyspecjalizowana kadra, 
wysoki standard opieki medycznej oraz cen-
tralne położenie są atutami Polski.
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3. Aby dokonać świadomego wyboru, 
pacjenci muszą mieć dostęp do rzetelnych 
informacji na temat warunków świadczenia 
usług zdrowotnych poza granicami kraju, 
dlatego ważne jest przyjęcie ustawy imple-
mentującej Dyrektywę w sprawie stosowa-
nia praw pacjentów w transgranicznej opiece 
zdrowotnej.
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