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Abstract

The Lublin region development planning – health services and tourism

Regional competitiveness is an obligatory task for regions on the territorial, financial and 
referential level. Health and wellness tourism nowadays plays an important role in the 
regional policy of many European countries. It seems to be an element of the future com-
petitiveness because of the ageing population or health and wellbeing oriented popula-
tions. The aim of the paper is to analyse the potential of Lublin region health services and 
their role in building sustained regional competitive advantage.
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WPROWADZENIE

Polityka regionalna w Polsce w pierwszej po-
łowie lat 90. XX w. pomimo dokonujących 
się przemian polityczno- ekonomicznych nie 
była traktowana jako integralny element po-
lityki społeczno-gospodarczej prowadzonej 
przez rząd. Wprowadzona z dniem 1.01.1999 r. 
reforma terytorialno- administracyjna okreś-
liła czytelny podział zadań publicznych, 
przypisując je w myśl zasady pomocniczości 
do odpowiednich struktur, w tym poszerzo-
nego na poziomie powiatów i województw 
samorządu terytorialnego. W rezultacie re-
formy utworzono rządowo-samorządowe wo-
jewództwa, które stały się głównymi pod-
miotami realizacji polityki regionalnej. Tym 
samym samorząd województwa zobowią-
zano ustawowo do formułowania strategii 
wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju 
województwa oraz prowadzenia polityki re-
gionalnej. Skuteczne zarządzanie wymaga 
z kolei zdiagnozowania potencjalnych obsza-
rów rozwojowych. Jednym z nich jest ochro-
na zdrowia rozumiana jako usługi dla miesz-
kańców, ale również jako dziedzina gospodarki, 

na której można oprzeć budowanie strategii 
regionalnej (Łęcka 2003, Białk-Wolf 2010, 
Lunt i Carrera 2010). Ponadto innowacyj-
ność wpisana jest w ideę nowoczesnej usługi 
zdrowotnej (Puczko i Smith 2013) i kompo-
nuje się z pojęciem regionu uczącego się (learn
ing regions), wprowadzonego do nauki przez 
Asheima (1996).

W ostatnich latach dość powszechnie za-
uważyć można przejawy innowacyjności 
w podejściu do zagadnienia turystyki. Pole-
gają one na poszukiwaniu nowych metod 
jej promocji, poszerzaniu zakresu jej oddzia-
ływania oraz stymulowaniu współpracy 
z sektorami paraturystycznymi. Jednym 
z takich kierunków działań jest rozwój tury-
styki zdrowotnej, w tym medycznej (Puczko 
i Smith 2013, Tucki i Hadzik 2013).

CEL BADAŃ  
I MATERIAŁ ŹRÓDŁOWY

Celem niniejszej pracy jest analiza jakościo-
wa narzędzi planistycznych i wdrożenio-
wych oraz dokumentów merytorycznych 
(strategie rozwoju, plany, raporty) pod kątem 
kierunków rozwoju usług i turystyki zdro-
wotnej w regionie lubelskim. W opracowa-



A. TUcKI, A. HAdZIK 
Usługi i turystyka zdrowotna w regionie lubelskim198 ROZPRAWY NAUKOWE 

AWF WE WROcŁAWIU     2014, 46

niu na podstawie badań źródeł wtórnych 
(desk research) poddano ocenie dokumenty 
planistyczne dotyczące możliwości rozwoju 
turystyki zdrowotnej i usług medycznych 
uwzgledniające przede wszystkim poziom 
regionalny. Wybór miał charakter autorski 
i służył ocenie porównawczej.

TURYSTYKA  
A POLITYKA REGIONALNA  

W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM

W granicach województwa lubelskiego, sta-
nowiącego 8,0% powierzchni Polski, w roku 
2013 zamieszkiwało 5,5% ludności Polski. 
Region ten jest jeszcze w niewielkim stopniu 
przekształcony antropogenicznie. Zachowały 
się tu obszary o unikatowych walorach przy-
rodniczych i kulturowych, wpływające na 
atrakcyjność turystyczną i rekreacyjną. Za-
soby przyrodnicze (osobliwości flory i fauny, 
skałki, wąwozy, doliny przełomowe, wodo-
spady, źródliska, jaskinie, punkty widokowe) 
są m.in. objęte ochroną prawną jako: 2 parki 
narodowe, 17 parków krajobrazowych, 85 re-
zerwatów, 1504 pomniki przyrody (Bank Da-
nych Lokalnych GUS 2013). Obszar cechuje 
wzajemne przenikanie kultur słowiańsz-
czyzny zachodniej (łaciński krąg kulturowy) 
i wschodniej (ruski krąg kulturowy), a napływ 
ludności ormiańskiej, niemieckiej czy ży-
dowskiej w XV w. przyczynił się do wielo-
kulturowego charakteru regionu. Pozostałości 
po zabytkach kultury materialnej różnego 
wieku (od wczesnośredniowiecznych osad, 
przez założenia architektoniczne związane 
z rodami magnackimi, po zabytki poprzemy-
słowe XIX/XX w.) tworzą kulturową grupę 
zasobów turystycznych (Skowronek i wsp. 
2006). W regionie znajduje się jeden obiekt 
światowego dziedzictwa kulturowego (Stare 
Miasto w Zamościu) oraz trzy pomniki his-
torii (zespół pałacowo-parkowy w Kozłówce, 
Kazimierz Dolny nad Wisłą, historyczny 
zespół miejski w Lublinie) (Zarządzenie… 
1994, Rozporządzenie… 2007, poz. 573 i 574, 
Polskie obiekty… 2014).

Wsparcie instytucjonalne rozwoju turys-
tyki zdrowotnej na poziomie regionu lubel-
skiego (poziom wojewódzki) można dostrzec 
w projekcie „Strategii Rozwoju Województwa 

Lubelskiego (SRWL) na lata 2014–2020 (z per-
spektywą do 2030 r.)” (2013). W zaktualizo-
wanym dokumencie strategicznym wojewódz-
twa lubelskiego problematykę turystyki, w 
tym turystyki zdrowotnej, podjęto w jednym 
z siedmiu tematycznych i terytorialnie zróż-
nicowanych obszarów strategicznej inter-
wencji (OSI), szczegółowo okreś lonym jako 
obszar gospodarczego wykorzys tania walo-
rów przyrodniczych i kulturowych. OSI sta-
nowią wyznacznik szczególnego potencjału 
rozwojowego, jak również obszarów proble-
mowych o znaczeniu priorytetowym dla 
samorządu województwa. W grupie obsza-
rów wydziela się, jako liderski, obszar funk-
cjonalny (OF) Powiśle wraz z obszarami o roz-
poznanych walorach uzdrowiskowych. OF 
Powiśle określono jako teren preferowany do 
rozwoju turystyki zdrowotnej. Ponadto tu-
rystyka zdrowotna została wstępnie uznana 
za formę wiodącą w „Strategii funkcjonalno-
-przestrzennej rozwoju turystyki” (2014) na 
obszarze działania lokalnej organizacji turys-
tycznej „W Krainie Lessowych Wąwozów” – 
terenie wchodzącym w skład OF Powiśle.

Wśród opracowań tematycznych traktu-
jących o możliwościach rozwoju turystyki 
zdrowotnej w województwie lubelskim za-
pisy takie znajdują się m.in. w „Koncepcji pro-
gramowo-przestrzennej rozwoju turystyki 
i rekreacji w województwie lubelskim” (2008), 
„Planie marketingu turystyki w wojewódz-
twie lubelskim na lata 2007–2013” (2007) 
oraz „Programie rozwoju produktów turys-
tyki aktywnej i kulturowej w województwie 
lubelskim” (2008).

W „Koncepcji programowo-przestrzen-
nej…” (2008) wśród preferowanych obszarów 
rozwoju turystyki wymienia się m.in.:

– miejscowości wypoczynkowe, takie jak: 
Sosnowica, Uścimów, Piaseczno, Rogóźno, 
Ludwin, Ostrów Lubelski, Wola Uhruska, Sta-
rosiele, Józefów nad Wisłą, Stężyca, Stoczek 
Łukowski, Łuków, Okuninka, Nielisz, Krasno-
bród, Zwierzyniec, Susiec, Majdan Sopocki, 
Józefów, Frampol, Firlej, Janów Lubelski, 
Kraśnik;

– ośrodki turystyki zdrowotnej i reha-
bilitacyjnej; są to: Nałęczów, Krasnobród, 
Adampol, Wólka Biska, Osuchy, Celejów.

Niestety, wśród markowych produktów 
turystycznych Lubelszczyzny nie wymienia 
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się usług turystyki zdrowotnej ani prozdro-
wotnej. 

W „Planie marketingu…” (2007) turys-
tyka uzdrowiskowa i relaksowa należała do 
głównych kierunków rozwoju sektora tu-
rystycznego. Rozwój jej w latach 2007–2013 
miał się opierać na istniejących uzdrowis-
kach w Nałęczowie i Krasnobrodzie, a także 
na uzdrowiskach potencjalnych (Osuchy, 
Wólka Biska, Celejów); odnowę biologicz-
ną miały zapewniać SPA w Nałęczowie, Ka-
zimierzu Dolnym, a także w Janowie Lubel-
skim i Lublinie.

W regionie lubelskim produkty typu SPA 
są bardzo zróżnicowane pod względem za-
kresu i jakości świadczonych usług. Wśród 
wielu różnorodnych, często wyszukanych 
i wyrafinowanych usług terapeutycznych 
SPA i wellness, można wyróżnić trzy grupy 
zabiegów: zabiegi związane z rozwijaniem 
estetyki ciała – głównie twarzy, zabiegi ma-
sażu i ćwiczeń fizycznych, oraz grupę za-
biegów z kręgu medycyny alternatywnej.

W województwie lubelskim w roku 2013 
znajdowało się 17 hoteli z kategorią od dwóch 
do czterech gwiazdek, w których turyści mogli 
korzystać z oferty SPA i wellness. Łączna 
liczba miejsc noclegowych w tych hotelach 
wynosiła ponad 1290, co stanowiło ponad 
17% wszystkich miejsc w hotelach na Lubelsz-
czyźnie. Większość obiektów SPA w regionie 
znajduje się w powiecie puławskim. Wszyst-
kie oferowane zabiegi pielęgnacyjne i re-
laksujące można podzielić na następujące 
grupy: zabiegi dotyczące strefy wodnej (ba-
seny, jacuzzi, sauny, łaźnie), zabiegi na twarz 
i ciało, masaże, zabiegi pielęgnacji stóp i dłoni 
(manicure i pedicure), kosmetyka podsta-
wowa (depilacja, makijaż, henna) oraz oferta 
aktywnego wypoczynku.

Na analizowanym obszarze znajduje się 
prawie 400 firm zajmujących się medycyną 
estetyczną i odnową biologiczną oraz ofe-
rujących usługi kosmetyczne. Ponad 36% 
z nich jest zlokalizowanych w stolicy woje-
wództwa. W pozostałych największych 
mias tach regionu (Zamość, Chełm, Puławy 
i Kraś nik) można również znaleźć wiele firm 
związanych z turystyką zdrowotną – w każ-
dym z nich mieści się około 5% lubelskich 
firm z branży kosmetycznej. Najpopularniej-
sza wśród turystów zdrowotnych destynacja 
w województwie lubelskim, czyli Nałęczów, 

w granicach administracyjnych skupia 3,5% 
ogółu firm medycyny estetycznej w regionie.

W regionie lubelskim znajdują się dwa 
uzdrowiska nizinne – Nałęczów i Krasno-
bród. Zgodnie z obecnym stanem prawnym 
Zakład Leczniczy „Uzdrowisko Nałęczów” 
jest jedynym w Polsce jednoprofilowym 
uzdrowiskiem kardiologicznym. Prowadzi 
rehabilitację po zawałach serca i zabiegach 
kardiochirurgicznych, leczy chorobę wień-
cową, nadciśnienie tętnicze i nerwice sercowo-
-naczyniowe. Podstawową jego działalnością 
jest lecznictwo zorganizowane w formie Nie-
publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. 
W ramach Zakładu Leczniczego, obok trady-
cyjnego lecznictwa kardiologicznego, świad-
czone są usługi z zakresu: chirurgii oka 
(Ośrodek Chirurgii Oka, 1998 r.), chirurgii 
ortopedycznej (Arthros, 2001 r.), stomato-
logii i specjalistycznej diagnostyki medycz-
nej (Luxmed, 1999 r.), chirurgii plastycznej 
i kosmetycznej (Ośrodek Chirurgii Plastycz-
nej dr. Macieja Kuczyńskiego, 2004 r.) oraz 
chirurgii ogólnej dla dzieci i chirurgii plas-
tycznej (NZOZ „Klinika” prof. Jerzego Kar-
skiego, 1999 r.).

Kolejne działania mające na celu rozwój 
przedsiębiorstwa podjęto w zakresie roz-
szerzenia oferty usług rekreacyjno-sanato-
ryjnych, służących odnowie biologicznej 
i rewitalizacji sił oraz szeroko rozumianych 
funkcji turystyczno-rekreacyjnych. Główną 
inicjatywą było utworzenie w 2004 r. 
nowoczes nego kompleksu SPA, wzorowa-
nego na modelu francuskiej talasoterapii. 
Ofertę skierowano do nowego segmentu od-
biorców. Miała ona na celu przyciągnięcie 
ludzi młodych i w średnim wieku oraz tych, 
którzy poszukują relaksu, rozrywki i odpo-
czynku. W tej chwili SPA Nałęczów dyspo-
nuje dwoma nowoczes nymi obiektami – 
Atrium i hotelem czterogwiazdkowym Termy 
Pałacowe Nałęczowianka.

Od momentu prywatyzacji systematycz-
nie podnoszono jakość oferowanych usług 
noclegowych. Obecnie baza noclegowa Za-
kładu Leczniczego „Uzdrowisko Nałęczów” 
liczy siedem obiektów. Są to: Sanatorium Stare 
Łazienki, Kardiologiczny Szpital Uzdrowis-
kowy, Sanatorium Kardiologiczne Fortunat, 
Jesienna Rezydencja, Sanatorium Książę 
Józef, Pawilon Angielski oraz Termy Pałacowe. 
Znajduje się w nich ponad 700 miejsc nocle-
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gowych (Zakład… 2011), co stanowi aż około 
56% miejsc noclegowych w zakładach uzdro-
wiskowych województwa lubelskiego (Bank 
Danych Lokalnych GUS 2011).

Wszystkie świadczone w uzdrowisku usłu-
gi, poprzez zróżnicowanie oferty i skierowanie 
jej do wybranych segmentów, mają na celu 
zwiększenie konkurencyjności. Podejmowane 
działania znajdują odzwierciedlenie w sta-
tystykach Zakładu Leczniczego „Uzdrowisko 
Nałęczów” (Skowronek i wsp. 2012). W Na-
łęczowie od momentu prywatyzacji w 2002 r. 
niemal dwukrotnie wzrosła liczba turystów, 
a o ponad 23% liczba kuracjuszy. Odbiorcami 
usług uzdrowiska w zakresie lecznictwa za-
mkniętego są Narodowy Fundusz Zdrowia 
i pełnopłatni pacjenci komercyjni.

Należy zauważyć, że z usług uzdrowiska 
zaczyna korzystać coraz więcej osób niebę-
dących kuracjuszami. W 2002 r. stanowili 
oni 68%, w 2006 r. 76%, a w 2010 r. już 77% 
ogółu klientów. Dużym zainteresowaniem 
cieszy się szeroka oferta usług medycznych. 
Liczba korzystających z niej osób systema-
tycznie wzrasta. W porównaniu z rokiem pry-
watyzacji odnotowano przyrost 28%.

Wolniejszy o mniej więcej 5%, ale stały 
przyrost liczby klientów w latach 2006–2010 
obserwowany jest w zakresie stosunkowo dro-
gich oraz typowo komercyjnych usług SPA 
i wellness oraz zabiegów upiększających. 
Liczba zainteresowanych ofertą Atrium wzro-
sła w tym czasie o 3%. Termy Pałacowe odno-
towały przyrost nabywców o mniej więcej 
11%, a zakłady kosmetyczne o ponad 13% 
(Skowronek i wsp. 2006).

Drugie uzdrowisko Lubelszczyzny – Kra-
snobród – otrzymało status kurortu w 2002 r. 
i jest jednym z najmłodszych uzdrowisk 
w Polsce. Obszar uzdrowiska w Krasnobro-
dzie jest korzystny do prowadzenia aerote-
rapii ze względu na brak zanieczyszczeń 
powietrza oraz dużą ilość naturalnych olej-
ków eterycznych, dostarczanych przez lasy 
iglaste, szczególnie przydatnych w terapii 
schorzeń dróg oddechowych. Obok warun-
ków bioklimatycznych, do naturalnych czyn-
ników leczniczych Krasnobrodu zalicza się 
wody lecznicze (chlorkowo-sodowo-brom-
kowe, jodowe) i borowiny. Występujące tu 
solanki zostały zbadane w złożach, a ich wy-
dobywanie i zastosowanie kuracyjne będzie 
możliwe po uruchomieniu zakładu przyro-

doleczniczego; są natomiast eksploatowane 
stosunkowo bogate złoża miejscowej boro-
winy (Majdan Wielki).

Zakłady uzdrowiskowe w Krasnobrodzie 
to Samodzielne Publiczne Sanatorium Reha-
bilitacyjne dla Dzieci im. Janusza Korczaka 
(z oddziałem dla dzieci) wraz z zakładem 
przyrodoleczniczym. Urządzenia lecznictwa 
uzdrowiskowego na tym obszarze to głów-
nie ścieżki spacerowe (Lecznictwo uzdro-
wiskowe… 2011). 

Oferta usługowa w krasnobrodzkim sa-
natorium wiąże się z leczeniem takich cho-
rób, jak:

– choroby ortopedyczno-urazowe (wro-
dzone wady układu kostno-mięśniowego, 
stany pourazowe układu kostno-stawowego, 
wady postawy);

– choroby układu nerwowego (mózgowe 
porażenie dziecięce, niedowłady i porażenia 
obwodowego układu nerwowego, miopatie);

– choroby reumatologiczne;
– otyłość;
– choroby górnych dróg oddechowych 

(przewlekłe zapalenie zatok, przewlekłe zapa-
lenie gardła i migdałków, choroby krtani, 
przewlekłe i nawrotowe zapalenia oskrzeli, 
astma oskrzelowa, alergiczny nieżyt nosa, 
stany po zapaleniu płuc i opłucnej, wady 
klatki piersiowej i płuc, mukowiscydoza);

– choroby dolnych dróg oddechowych.

INNOWACJE I INTELIGENTNE  
SPECJALIZACJE A TURYSTYKA  

ZDROWOTNA W REGIONIE

Współcześnie, w opinii praktyków i naukow-
ców, innowacje należy uznać za najważniej-
szy czynnik decydujący o pozycji konku-
rencyjnej przedsiębiorstw i regionów oraz 
o poziomie ich rozwoju (Chudy-Hyski i Żemła 
2008, Gryszel i wsp. 2009). Innowacyjność 
definiowana jest jako zdolność i motywacja 
podmiotów gospodarczych do ustawicznego 
poszukiwania i wykorzystywania w prak-
tyce wyników prac badawczych i rozwojo-
wych, nowych koncepcji, pomysłów i wyna-
lazków. W ujęciu regionalnym innowacyjność 
stanowi jeden z podstawowych determinan-
tów podnoszenia konkurencyjności regio-
nalnych gospodarek. Prowadzona polityka 
innowacyjna odnosi się do podsystemu spo-
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łecznego, przestrzennego, jak też gospodar-
czego. Wszystkie te składowe mają wpływ na 
tworzenie innowacyjnego regionu. Zmiany 
polityki unijnej i krajowej w odniesieniu do 
rozwoju regionalnego stworzyły możliwość 
lepszego i bardziej efektywnego wykorzys-
tania endogenicznych potencjałów poszcze-
gólnych regionów poprzez identyfikację, 
a następnie wspieranie inteligentnych spe-
cjalizacji regionalnych. Daje to możliwość 
większego wykorzystania przewagi konku-
rencyjnej województwa przy kreowaniu i 
wdrażaniu polityki regionalnej, zwłaszcza 
w obszarach przedsiębiorczości i innowacji.

Inteligentne specjalizacje to dziedziny, 
na które regiony postawią w latach 2014–
2020 w gospodarce i współpracującej z nią 
nauce. To ważny element strategii rozwoju 
województw. Dzięki specjalizacjom regiony 
będą mogły zwiększyć dochody i podnieść 
poziom życia, wykorzystując przy tym pie-
niądze unijne, bo określenie inteligentnych 
specjalizacji jest jednym z warunków urucho-
mienia nowych programów operacyjnych.

Należy mieć na uwadze również to, że 
w perspektywie finansowej UE 2014–2020 
polityka innowacyjna będzie realizowana 
zgodnie z koncepcją inteligentnej specjali-
zacji, którą Komisja Europejska ogłosiła we 
flagowym dokumencie „Unia Innowacji”, 
przyjętym w ramach strategii Europa 2020 
(Europe 2020 Flagship Initiative…). Sama 
koncepcja inteligentnej specjalizacji jest 
zbieżna z głównymi celami ujętymi w unij-
nej Polityce spójności na lata 2014–2020, 
a strategie innowacji, uwzględniające inte-
ligentne specjalizacje, stanowić będą uwarun-
kowanie wstępne (warunek ex ante) pozyski-
wania finansowania z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w perspektywie fi-
nansowej UE 2014–2020.

Zaktualizowana wersja „Regionalnej Stra-
tegii Innowacji Województwa Lubelskiego 
do 2020 roku” (Projekt Regionalnej… 2013) 
będzie stanowić uszczegółowienie „Strategii 
Rozwoju Województwa Lubelskiego na lata 
2014–2020” (2013) w części dotyczącej okreś-
lenia potencjału innowacyjnego wojewódz-
twa oraz wskazania kierunków jego wzmac-
niania i wykorzystywania w poszukiwaniu 
przewag konkurencyjnych, opartych zwłasz-
cza na inteligentnych specjalizacjach regionu. 

Służyć temu będzie wiele działań angażują-
cych w proces tworzenia i wdrażania innowa-
cji wszystkich interesariuszy, a szczególnie 
administrację, sektor B+R, przedsiębiorców 
oraz mieszkańców regionu. Województwo 
lubelskie, dzięki istniejącym uczelniom pu-
blicznym i prywatnym oraz instytutom ba-
dawczym, to jeden z najważniejszych ośrod-
ków akademickich w Polsce; co więcej, region 
jest liderem w makroregionie wschodnim 
pod względem liczby klastrów oraz inicjatyw 
klastrowych.

Usługi medyczne i prozdrowotne  
jako inteligentna specjalizacja  

regionu lubelskiego

Turystyka zdrowotna w uzupełniających opra-
cowaniach wojewódzkich o charakterze pla-
nistycznym uwzględniana jest jako jedna 
z czterech inteligentnych specjalizacji wo-
jewództwa lubelskiego wyróżnionych w „Re-
gionalnej Strategii Innowacji Województwa 
Lubelskiego do 2020 roku” (Projekt Regio-
nalnej… 2013)1. Usługi medyczne i prozdro-
wotne uznano za ważny obszar tematyczny, 
dający przesłanki osiągnięcia konkurencyj-
nej pozycji na rynku polskim i zagranicznym, 
na co wskazują czynniki zarówno endoge-
niczne (duża liczba podmiotów gospodarczych 
świadczących te usługi, a także prowadzone 
badania w dziedzinie nauk medycznych, 
farmaceutycznych itp.), jak i egzogeniczne 
(związane głównie z postępującymi proce-
sami starzenia się społeczeństwa i rosnącym 
w związku z tym popytem na usługi me-
dyczne i zdrowotne).

Rozwój usług medycznych i prozdrowot-
nych będzie obszarem synergicznie uzupeł-
niającym główną specjalizację regionu (bio-
gospodarkę), szczególnie w odniesieniu do 
łańcucha produkcji żywności (np. w obsza-
rze żywności funkcjonalnej, żywienia i die-
tetyki), jak też łańcucha produktów biome-
dycznych opartych na zasobach pochodzenia 
biologicznego (np. produkcja farmaceutyków 
i probiotyków).

1 RSI została oficjalnie przyjęta przez Zarząd 
Województwa Lubelskiego uchwałą z dnia 24 czerw-
ca 2014 r. (Uchwała… 2014).



A. TUcKI, A. HAdZIK 
Usługi i turystyka zdrowotna w regionie lubelskim202 ROZPRAWY NAUKOWE 

AWF WE WROcŁAWIU     2014, 46

PODSUMOWANIE

Usługi zdrowotne i medyczne stają się w coraz 
większym stopniu elementem decydującym 
o konkurencyjności turystycznej nie tylko 
przedsiębiorstw, ale również jednostek prze-
strzennych (miast, regionów).

Na podstawie zebranych i przeanalizo-
wanych planistycznych dokumentów regio-
nalnych można stwierdzić, że w ostatnich 
latach polityka usług i turystyki zdrowotnej 
na trenie Lubelszczyzny realizowana była 
w niewielki stopniu.

Potencjał usług zdrowotnych na oma-
wianym terenie obejmuje przede wszystkim 
stosunkowo szybko rozwijające swoją ofertę 
komercyjną uzdrowisko Nałęczów. Propo-
zycje usług pielęgnacyjno-kosmetycznych 
uzupełniają ofertę kilkunastu hoteli SPA 
oraz ponad 400 firm branży kosmetyczno-
-medycznej.

Nowe kierunki rozwoju regionu lubel-
skiego opierają się na Regionalnej Strategii 
Innowacji (Projekt Regionalnej… 2013), która 
wykorzystując koncept inteligentnych spe-
cjalizacji regionalnych jako jeden z kluczo-
wych dla regionu lubelskiego, przewiduje 
rozwój usług medycznych i prozdrowotnych. 
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