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Wykaz stosowanych skrótów, skrótowców i pojęć
Decyzja decyzja wydana przez Ministra Zdrowia, o potwierdzeniu możliwości prowauzdrowiskowa dzenia leczenia uzdrowiskowego na obszarze danego uzdrowiska;
ICD 9 Międzynarodowa Klasyfikacja Procedur Medycznych, opracowana przez Światową Organizację Zdrowia (WHO);
Lecznictwo zorganizowana działalność polegająca na udzielaniu świadczeń opieki zdrouzdrowiskowe wotnej z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego oraz rehabilitacji uzdrowiskowej,
prowadzona w uzdrowisku przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, przy
wykorzystaniu warunków naturalnych, takich jak właściwości naturalnych
surowców leczniczych, właściwości lecznicze klimatu oraz właściwości lecznicze mikroklimatu, a także towarzyszące zabiegi z zakresu fizjoterapii;
Naturalne surowce gazy lecznicze oraz kopaliny lecznicze, w tym wody lecznicze i peloidy (borolecznicze winy), których właściwości lecznicze zostały potwierdzone na zasadach określonych w ustawie o lecznictwie uzdrowiskowym;
NIK Najwyższa Izba Kontroli;
NFZ Narodowy Fundusz Zdrowia;
Rozporządzenie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów,
w sprawie zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania
dokumentacji (Dz. U. poz. 2069);
medycznej
Rozporządzenie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadw sprawie świadczeń czeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2015 r.
gwarantowanych poz. 2027, ze zm.);
Rozporządzenie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie okrew sprawie wymagań, ślenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa
jakim powinny uzdrowiskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 496);
odpowiadać zakłady
Urządzenia urządzenia służące do leczniczego wykorzystania naturalnych surowców leczlecznictwa niczych oraz właściwości leczniczych klimatu: pijalnie uzdrowiskowe, tężnie,
uzdrowiskowego parki, ścieżki ruchowe, urządzone odcinki wybrzeża morskiego, lecznicze i rehabilitacyjne baseny uzdrowiskowe, urządzone podziemne wyrobiska górnicze;
Ustawa o lecznictwie ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach
uzdrowiskowym i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 1056, ze zm.);
Ustawa o NIK ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli (Dz. U. z 2017 r.
poz. 524, ze zm.);
Wykorzystywanie używanie w zabiegach fizjoterapeutycznych w leczeniu uzdrowiskowym
naturalnych surowców naturalnych o potwierdzonych właściwościach leczniczych;
surowców leczniczych
Zakład lecznictwa zakład, w którym podmiot leczniczy, działający na obszarze uzdrowiska
uzdrowiskowego/ udziela świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego albo
zakład leczniczy rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych i przeciwskazań ustalonych dla danego uzdrowiska, w szczególności wykorzystujących
warunki naturalne uzdrowiska (uzdrowiskowy szpital, sanatorium i przychodnia oraz zakład przyrodoleczniczy);
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Zabieg bodźcowy zabieg fizjoterapeutyczny z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, wskazany w załączniku nr 4 do zarządzenia Nr 63/2016/DSM Prezesa
Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia
warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe;
Zakład samodzielny zakład lecznictwa uzdrowiskowego lub wydzielona jego część,
przyrodoleczniczy do zadań którego należy udzielanie zabiegów z zakresu fizjoterapii (w tym
zabiegów bodźcowych z użyciem naturalnych surowców leczniczych);
Zarządzenie Prezesa zarządzenie Nr 63/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
NFZ w sprawie z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji
określenia warunków umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe (NFZ.2018.13.t.j.).
umów
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Pytanie definiujące cel
główny kontroli
Czy w lecznictwie
uzdrowiskowym
prawidłowo
wykorzystywano naturalne
surowce lecznicze?
Pytania definiujące cele
szczegółowe kontroli
1. Czy zakłady lecznictwa
uzdrowiskowego
prawidłowo
wykorzystywały
naturalne surowce
lecznicze?
2. Czy nadzór nad
wykorzystywaniem
naturalnych surowców
leczniczych był
skuteczny?
Jednostki
kontrolowane
16 zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego
oraz pięć urzędów
wojewódzkich
(z województw:
dolnośląskiego,
lubelskiego,
kujawsko-pomorskiego,
małopolskiego
i zachodniopomorskiego)
Okres objęty kontrolą
Lata 2016–2018

(do 31 marca)
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Leczenie z wykorzystaniem naturalnych surowców ma długą tradycję.
Jedną z najstarszych dziedzin medycyny jest balneologia, która wykorzystuje do profilaktyki, leczenia i rehabilitacji naturalne surowce lecznicze
(mineralne wody lecznicze, peloidy, gazy lecznicze i walory klimatyczne).
Historia leczenia uzdrowiskowego w Polsce sięga XIII wieku.
Jeszcze w XIX i na początku XX wieku, metody leczenia uzdrowiskowego
były podstawowymi sposobami ratowania zdrowia. (…) Człowiek żyjący
we współczesnym świecie jest narażony na liczne choroby i zagrożenia. (…) stąd
istnieje duże zapotrzebowanie społeczne na metody lecznicze, które poprawiają jakość życia, są przy tym łatwo dostępne i nie powodują skutków ubocznych.
Takimi metodami dysponuje lecznictwo uzdrowiskowe3. Obecnie naturalne
metody leczenia przeżywają renesans.
Leczenie uzdrowiskowe to terapie balneologiczne stosowane w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, funkcjonujących wyłącznie na obszarze
uzdrowisk. Uzdrowisko to obszar wydzielony w celu wykorzystania
i ochrony, znajdujących się na jego terenie naturalnych surowców leczniczych, któremu został nadany status uzdrowiska. Obszar ten musi spełnić
łącznie warunki określone w art. 34 ust. 1 pkt 1–5 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, w tym na jego obszarze muszą występować złoża
naturalnych surowców leczniczych o potwierdzonych właściwościach
leczniczych na zasadach określonych w ustawie, wykluczające negatywne
oddziaływanie na organizm ludzki.
Na koniec 2017 r. w 45 uzdrowiskach leczenie uzdrowiskowe w trybie stacjonarnym prowadziło 271 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (szpitale i sanatoria uzdrowiskowe)4. W 2017 r. z takiego leczenia skorzystało
734,4 tys. pacjentów. W zakładach wykonano ponad 36,5 mln zabiegów
leczniczych.
Jedną z podstawowych zasad leczenia uzdrowiskowego jest wykonywanie
zabiegów bodźcowych z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, takich jak: gazy i wody lecznicze oraz borowina. Właściwości lecznicze tych surowców potwierdzają, w formie świadectw, uprawnione
przez Ministra Zdrowia jednostki5. Takiego potwierdzenia dokonuje się
raz na 10 lat, na podstawie udokumentowanych badań (mikrobiologicznych i fizykochemicznych).

1

W t ym trzy jednostki kontrolowane w ramach kontroli rozpoznawczej R/17/005
„Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym
w wybranych zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w Uzdrowisku Ciechocinek” (dwa zakłady
lecznictwa uzdrowiskowego i Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki).

2

W t ym okres wcześniejszy lub późniejszy, jeżeli zaistniałe zdarzenia miał y wpł y w
na kontrolowaną działalność.

3

Prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska, Nowoczesna Medycyna Uzdrowiskowa, Wydawnictwo
Aluna (rok 2017), str. 8.

4

http://swaid.stat.gov.pl/ZdrowieOchronaZdrowia_dashboards/Raporty_predefiniowane/
RAP_DBD_ZDR_4.aspx
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Politechnika Wrocławska; Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska i Główny Instytut Górnictwa;
Państwowy Zakład Higieny Instytut Naukowo-Badawczy, Instytut Geografii i Przestrzennego
Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyckiego Polskiej Akademii Nauk, Instytut Meteorologii
i Gospodarki Wodnej.

WPROWADZENIE
Surowce naturalne po wydobyciu, ze złóż i odwiertów, nie podlegają już
więcej obowiązkowym badaniom dotyczącym zachowania właściwości
leczniczych i czystości bakteriologicznej. Takich obowiązkowych badań
nie przewidują przepisy prawne. Oznacza to, że na etapie udzielania
świadczeń zdrowotnych, surowce używane do zabiegów leczniczych nie
są badane czy zachowały swoje właściwości lecznicze i czy nie zagrażają
bezpieczeństwu pacjentów.
Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym sprawuje minister właściwy
do spraw zdrowia i wojewoda. Wojewoda sprawuje nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym prowadzonym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze województwa przy pomocy naczelnego lekarza
uzdrowiska. Naczelny lekarz uzdrowiska może być powołany dla więcej
niż jednego uzdrowiska6.
Mimo że leczenie uzdrowiskowe jest jedną z najstarszych dziedzin medycyny, ciągle nie określono standardów dotyczących jego prowadzenia
(w tym norm i procedur wykonywania poszczególnych zabiegów leczniczych). Standardy to zasady postępowania, które określają szczegółowe
procedury dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych. Wypracowują je
i rekomendują specjaliści w danej dziedzinie nauk medycznych, a właściwe
organy państwa odpowiadają za ich wprowadzenie, przestrzeganie i nadzór.
Brak standardów w leczeniu uzdrowiskowym może wpływać na niewłaściwe wykonywanie zabiegów bodźcowych z użyciem surowca w nieodpowiedniej ilości lub o niewłaściwej jakości. Może wpływać również
na stosowanie i równorzędne traktowanie produktów, które nie spełniają
wymogów określonych dla naturalnych surowców leczniczych.
Do zabiegów bodźcowych wykorzystuje się nierzadko zamiast naturalnych surowców leczniczych, produkty lecznicze, kosmetyczne, wytworzone na bazie naturalnych surowców leczniczych, a także inne produkty,
jak np. techniczny dwutlenek węgla. Początkowo, tzw. „produkty pochodne” (np. pasta i plastry borowinowe, czy płyny siarczkowe) wytwarzano
do stosowania po leczeniu uzdrowiskowym, jako wzmocnienie i kontynuację procesu leczenia. Przygotowanie tych produktów umożliwiało samodzielne ich użycie przez pacjenta w warunkach domowych.
Prezes NFZ określił warunki udzielania świadczeń zdrowotnych w leczeniu
uzdrowiskowym, które nie dopuszczają takich produktów do stosowania.
Mogą natomiast być używane do wykonywania innych zabiegów fizjoterapeutycznych. Ich wykorzystywanie do zabiegów bodźcowych, finansowanych przez NFZ, stało się powszechne, mimo że produkty te nie zostały
dopuszczone do takiego stosowania.
Wszystkie surowce i produkty – czy to naturalne, czy pochodne – muszą
mieć właściwe oznakowania na opakowaniach (nazwa, źródło pochodzenia,
termin ważności, dane producenta/wydobywcy). Niedopuszczalne
6

Na obszarze pięciu skontrolowanych województw wojewodowie sprawowali nadzór przy pomocy
ośmiu naczelnych lekarzy uzdrowisk: trzech naczelnych lekarzy powołanych dla województwa
dolnośląskiego (dla 11 uzdrowisk), dwóch – w województwie zachodniopomorskim (dla pięciu
uzdrowisk), po jednym – w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim i małopolskim
(odpowiednio dla: trzech, dwóch i dziewięciu uzdrowisk).
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jest stosowanie w leczeniu pacjentów substancji i produktów, co do których nie
ma pewności czym naprawdę są. Wykorzystanie w leczeniu pacjentów substancji niewiadomego pochodzenia (zmagazynowanych w nieoznakowanych
pojemnikach) stanowi bezpośrednie zagrożenie dla ich bezpieczeństwa
i zdrowia. Ryzyko zwiększa też fakt, że produkty takie z reguły nie podlegają
żadnym kontrolom ani badaniom, określającym ich skład i przydatność
do celów leczniczych. Natomiast zakłady lecznicze obowiązane są do zachowania wymogów jakości wód leczniczych jedynie w basenach leczniczych,
tężniach i pijalniach uzdrowiskowych.
Jednym z warunków udzielania i finansowania przez NFZ świadczeń
w zakresie uzdrowiskowego leczenia szpitalnego i sanatoryjnego jest
wykonanie pacjentom w trakcie turnusu, co najmniej 54 zabiegów fizjoterapeutycznych, w tym dziennie co najmniej jednego ‘zasadniczego zabiegu
bodźcowego’. W ramach leczenia uzdrowiskowego pacjentom zalecane
są najczęściej kąpiele lecznicze (w wannach i basenach leczniczych) i inhalacje, które powinny być wykonane wyłącznie z wykorzystaniem wód
leczniczych oraz okłady i zawijania peloidowe – wyłącznie z użyciem borowiny o potwierdzonych właściwościach leczniczych.
W 2017 r. NFZ zaplanował koszty świadczeń zdrowotnych w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe w wysokości 642,6 mln zł, co stanowiło 0,8% ogólnych kosztów świadczeń opieki zdrowotnej (tzw. koszty świadczeń opieki
zdrowotnej ogółem). NFZ zawarł łącznie 156 umów na kwotę 619,5 mln zł.
Wartość zrealizowanych świadczeń wyniosła 615,9 mln zł (99,4%).
Z leczenia uzdrowiskowego w roku 2017 skorzystało 406,7 tys. pacjentów.
Leczenie uzdrowiskowe finansowane jest także przez innych niż NFZ płatników lub przez samych pacjentów. Spośród instytucji dofinansowujących
stacjonarne leczenie uzdrowiskowe, w 2017 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych opłacił 6,7% pobytów leczniczych (liczba kuracjuszy wyniosła
48 901), Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 1,5%
(10 934 osób), Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 1,1% (8223
osób), inne instytucje 0,7% (4968 osób). Pacjenci pełnopłatni (254 704)
stanowili ponad 1/3 kuracjuszy (34,7%).
Bez standaryzacji prowadzenia zabiegów i wykorzystywania naturalnych
surowców leczniczych trudno oceniać skuteczność prowadzonego leczenia,
jego pełne bezpieczeństwo i zasadność wydawania środków publicznych
na taką terapię.
Niniejsza kontrola została podjęta z inicjatywy własnej NIK, m.in. w związku
z wynikami kontroli koordynowanej przez delegaturę w Szczecinie, dotyczącej spełniania wymogów określonych dla uzdrowisk7.
Kontrola ta wykazała ryzyko wykorzystywania naturalnych surowców
leczniczych, które nie spełniają wymaganych parametrów. Istotny powód
podjęcia obecnej kontroli stanowiły również informacje medialne dotyczące
nieprawidłowego wykorzystywania naturalnych surowców leczniczych.

7

8

https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/16/091
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1. Cieplice Śląskie-Zdrój
2. Czerniawa-Zdrój
3. Długopole-Zdrój
4. Duszniki-Zdrój
5. Jedlina-Zdrój
6. Kudowa-Zdrój
7. Lądek-Zdrój
8. Polanica-Zdrój
9. Przerzeczyn-Zdrój
10. Szczawno-Zdrój
11. Świeradów-Zdrój
 

12. Ciechocinek
13. Inowrocław
14. Wieniec-Zdrój


 

18. Krynica-Zdrój
19. Muszyna-Złockie
20. Piwniczna-Zdrój
21. Rabka-Zdrój
22. Swoszowice (Kraków)
23. Szczawnica
24. Wapienne
25. Wysowa-Zdrój
26. Żegiestów-Zdrój

27. Konstancin-Jeziorna
 



28. Horyniec-Zdrój
29. Iwonicz-Zdrój
30. Polańczyk
31. Rymanów-Zdrój

15. Krasnobród
16. Nałęczów


17. Uniejów






województwa, w których nie jest
prowadzone leczenie uzdrowiskowe








   







32. Augustów
33. Supraśl


34. Sopot
35. Ustka





 

40. Gołdap

36. Goczałkowice-Zdrój 41. Dąbki
37. Ustroń
42. Świnoujście
43. Kołobrzeg

44. Połczyn-Zdrój
38. Busko-Zdrój
45. Kamień Pomorski
39. Solec-Zdrój

województwa, w których NIK przeprowadziła
kontrole leczenia uzdrowiskowego

województwa, w których jest
prowadzone leczenie uzdrowiskowe

Źródło: Opracowanie własne NIK.
i n f o g r a fi k a n r 2 b
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2. OCENA OGÓLNA
(Nie) Wykorzystywanie
w lecznictwie
uzdrowiskowym
naturalnych surowców
leczniczych

NIK negatywnie ocenia powszechną praktykę wykorzystywania zamienników
naturalnych surowców leczniczych w leczeniu uzdrowiskowym. Nie stosowano
ich w co piątym zabiegu bodźcowym. Zamiast naturalnych surowców, w 12
(na 16) skontrolowanych zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, nielegalnie
używano dodatkowo innych produktów.
W uregulowaniach prawnych wprowadzono jedynie obowiązek używania
naturalnych surowców leczniczych do zabiegów bodźcowych. Nie opracowano natomiast standardów wykorzystywania surowców ani wykonywania zabiegów z ich użyciem. Brak standaryzacji uniemożliwia rzetelną ocenę
wykorzystywania naturalnych surowców leczniczych w leczeniu uzdrowiskowym. Sprzyja także używaniu do zabiegów bodźcowych produktów, które nie
są naturalnymi surowcami leczniczymi i traktowaniu ich jako zamienniki.
Występowanie naturalnych surowców leczniczych na obszarze uzdrowisk, nie
decydowało o ich znaczącym stosowaniu, mimo że wykorzystywanie surowców z własnego uzdrowiska stanowi ideę prowadzenia leczenia uzdrowiskowego. Występowanie naturalnych surowców leczniczych na danym obszarze
jest jednym z warunków otrzymania statusu uzdrowiska.
Surowce naturalne, po wydobyciu ze złóż i odwiertów, nie podlegają obowiązkowym badaniom zachowania właściwości leczniczych i czystości bakteriologicznej. Nie są także badane na etapie udzielania świadczeń zdrowotnych. Nie
było również wymogu badania innych produktów, takich jak np. pasta czy plastry borowinowe stosowane do zabiegów bodźcowych. Nie ma żadnych uregulowań prawnych dotyczących tych kwestii. Niedopuszczalne były przypadki
stosowania substancji, które przechowywano w nieoznakowanych opakowaniach, bez określenia nazwy, składu, ilości, pochodzenia i daty ważności.
W aż 11 skontrolowanych zakładach leczniczych, co czwartemu pacjentowi
udzielono świadczeń zdrowotnych niezgodnie z warunkami określonymi przez
Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ. Co dziesiątemu nie wykonano wymaganej
liczby ‘zasadniczych zabiegów bodźcowych’ z wykorzystaniem naturalnych
surowców leczniczych, a co trzeciemu leczonemu w szpitalu – wymaganych
badań lekarskich. Połowa skontrolowanych zakładów nieprawidłowo prowadziła dokumentację medyczną.
Nadzór nad wykorzystywaniem naturalnych surowców leczniczych nie był
w pełni skuteczny. Nie obejmował weryfikowania, czy do zabiegów bodźcowych stosowane są naturalne surowce o odpowiednich parametrach mikrobiologicznych i fizykochemicznych. W jednym z pięciu województw naczelny
lekarz uzdrowisk w ogóle nie kontrolował ich wykorzystywania do zabiegów
bodźcowych. Natomiast kontrola NIK wykazała, że we wszystkich pięciu województwach do tych zabiegów stosowano produkty, które nie są naturalnymi
surowcami leczniczymi.
Nie ma zatem pewności, że zabiegi bodźcowe są właściwie wykonywane,
a środki publiczne zasadnie wydatkowane na tak prowadzone zabiegi.
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co trzeciemu pacjentowi 
  

W leczeniu uzdrowiskowym, zamiast naturalnych surowców leczniczych,
co dziesiątemu pacjentowi 
do zabiegów bodźcowych (21,7%) wykorzystywano
produkty,
  
  które
,
w tym zasadniczych zabiegów bodźcowych
nimi nie są. Stosowano produkty lecznicze, kosmetyczne, wytworzone na bazie naturalnych surowców leczniczych, a także inne produkty,
np. techniczny dwutlenek węgla. W latach objętych kontrolą (2016–20188),
pacjentowi  
takich produktów użyto do wykonania 990,8
tys. zabiegów
bodźcowych,

 
finansowanych przez NFZ. Produkty takie jak: pasta borowinowa, plastry borowinowe, żel borowinowy, płyn siarczkowy oraz techniczny
dwutlenek węgla wykorzystywano zamiennie z naturalnymi surowcami
leczniczymi. Stosowano je aż w 12 (na 16) skontrolowanych zakładach
lecznictwa uzdrowiskowego.
Wyłącznie naturalne surowce lecznicze o potwierdzonych właściwościach
wykorzystano do wykonania 77,9% zabiegów
i n f o g r a fi k aleczniczych
nr 7
bodźcowych9. Pacjenci uzdrowisk nie mogli mieć zatem pewności,
że są prawidłowo leczeni.
[str. 17–22]

(Nie) Wykorzystywanie
naturalnych surowców
leczniczych

    
Infografika nr 2

   
    
surowców

Odsetek udzielonych zabiegów bodźcowych
z wykorzystaniem
naturalnych
leczniczych i innych produktów
zabiegi bodźcowe
wykonane z użyciem
produktów, zamiennie
z naturalnymi surowcami
leczniczymi

%

%

wody lecznicze, w tym naturalny dwutlenek węgla

naturalna borowina

%

%

zabiegi bodźcowe
wykonane z użyciem
produktów, które nie są
naturalnymi surowcami
leczniczymi

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Wykorzystywane w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego naturalne
i n f o g r a fi k a n r 8
surowce lecznicze (borowina oraz wody lecznicze, w tym naturalny
dwutlenek węgla uwalniany i pozyskiwany ze złóż wód leczniczych),
pochodziły z obszarów 15 uzdrowisk oraz jednego obszaru ochrony
uzdrowiskowej. Właściwości
lecznicze naturalnych surowców zostały
         
potwierdzone w świadectwach
wydanych
przez uprawnione jed   

nostki oraz ujęte w decyzjach uzdrowiskowych Ministra Zdrowia.
Potwierdzanie właściwości leczniczych naturalnych surowców odbywa się (w formie świadectw) raz na 10 lat, do czego wymagane jest

przeprowadzenie badań w ciągu dwóch lat przed złożeniem wniosku

o potwierdzenie
tych właściwości. 
[str. 22–24]



Aż 11 (na 16) świadczeniodawców udzieliło 374 pacjentom (na 1460)
świadczeń zdrowotnych niezgodnie z warunkami określonymi przez
Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ. W 9,7% badanych przypadków




8

Do 31 marca 2018 r. W tym okres wcześniejszy lub późniejszy, jeżeli zaistniałe zdarzenia miały
wpływ na kontrolowaną działalność.

9

Do 0,4% zabiegów bodźcowych używano naturalnych surowców leczniczych zamiennie z innymi
produktami.



Potwierdzanie
właściwości naturalnych
surowców leczniczych

(Nie) Prawidłowe
udzielanie
i dokumentowanie
świadczeń zdrowotnych
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nie wykonano pacjentom dziennie co najmniej jednego ‘zasadniczego zabiegu bodźcowego’ z wykorzystaniem naturalnych surowców
leczniczych oraz w 1,3% przypadków – co najmniej 54 zabiegów fizjonaczelny lekarz
terapeutycznych
w trakcie turnusu. Pacjentom nie przeprowadzano
uzdrowiska
cotygodniowego badania kontrolnego w ramach leczenia szpitalnego w 30,6% przypadków, a badania końcowego w ciągu 24 godzin
uzdrowiska, w których naczelny lekarz uzdrowisk nie monitorował wykorzystywania
przed wypisem
w 7,5% zbadanych przypadków. Połowa skontrolowanaturalnych surowców leczniczych
nych świadczeniodawców
nieprawidłowo
prowadziła
dokumentację
uzdrowiska, w których naczelni
lekarze uzdrowisk monitorowali
wykorzystywanie
naturalnych
surowców
leczniczych
medyczną 416 pacjentów (28,5%). Nieprawidłowości dotyczyły wykonania wymaganej liczby zabiegów, przeprowadzenia badań lekarskich lub wskazania osób udzielających świadczeń zdrowotnych.
Tylko
świadczeniodawców (31,2%) udzieliło
i n f o g r a fipięciu
k a n r 7 skontrolowanych
b
świadczeń zdrowotnych z zachowaniem warunków określonych
dla uzdrowiskowego leczenia szpitalnego i sanatoryjnego dorosłych.

[str. 25–27]
      

Infografika nr 3
Odsetek nieprawidłowo udzielonych i dokumentowanych świadczeń zdrowotnych

25,6%
udzielono
nieprawidłowo
uzdrowiskowych
świadczeń
zdrowotnych

9,7%
nie wykonano
zasadniczych
zabiegów
bodźcowych

30,6%
7,5%
nie przeprowadzono nie przeprowadzono
cotygodniowego
badania lekarskiego
badania lekarskiego
(końcowego),
(kontrolnego)
w ciągu 24 godzin
pacjentom
przed wypisem
leczonym w szpitalach
uzdrowiskowych

28,5%
nie prowadzono
prawidłowo
dokumentacji
medycznej

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Brak standardów
wykonywania zabiegów
bodźcowych

W leczeniu uzdrowiskowym nie określono dotychczas standardów
dotyczących wykonywania zabiegów bodźcowych, w tym norm zużycia
naturalnych surowców leczniczych. Uniemożliwia to ocenę sposobu
wykonania zabiegów bodźcowych i zastosowania właściwej ilości
naturalnych surowców leczniczych. Sprzyja również stosowaniu
w tych zabiegach produktów, które nie są naturalnymi surowcami
leczniczymi i traktowaniu ich jako równorzędne lub jako ich zamienniki. Brak standaryzacji zabiegów może wpływać na zaniżenie jakości
udzielanych świadczeń zdrowotnych. Ogranicza także skuteczność
nadzoru nad jakością udzielanych świadczeń zdrowotnych. [str. 27–28]

(Nie) Wykorzystywanie
naturalnych surowców
leczniczych z obszarów
własnych uzdrowisk

Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych z obszaru własnego uzdrowiska stanowi ideę prowadzenia leczenia uzdrowiskowego. Występowanie takich surowców na danym terenie warunkuje
otrzymanie statusu uzdrowiska.
Występowanie naturalnych surowców leczniczych na obszarze uzdrowisk nie decydowało o ich znaczącym wykorzystywaniu w leczeniu
prowadzonym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego. W dwóch
uzdrowiskach (w czterech zakładach leczniczych) w ogóle nie stosowano do zabiegów bodźcowych naturalnych surowców leczniczych pochodzących z ich obszaru. W jednym uzdrowisku nie wykorzystywano
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borowiny z własnego złoża, a w drugim – własnej mineralnej wody
leczniczej. Tylko w trzech (na 16) zakładach leczniczych wykorzystywano naturalne surowce lecznicze pochodzące wyłącznie z obszaru
własnych uzdrowisk.
Mając na uwadze optymalizację procesu leczniczego, Prezes NFZ
dopuścił stosowanie w leczeniu uzdrowiskowym surowców leczniczych pochodzących z terenu innych uzdrowisk. Nie powinno to jednak
umniejszać znaczenia prowadzenia leczenia uzdrowiskowego w oparciu o własne surowce. W aż 13 skontrolowanych zakładach leczniczych korzystano z możliwości stosowania surowców spoza własnego
uzdrowiska (81%). Głównie sprowadzano borowinę (11 zakładów)
oraz wodę leczniczą solankę (siedem) i mineralne wody lecznicze
(dwa). W ośmiu zakładach zabiegi bodźcowe wykonane z użyciem
takich surowców stanowiły ponad 30% wszystkich zabiegów (a w dwóch
zakładach – nawet 58% i 63%).
[str. 28–32]
Obowiązkowe badania właściwości leczniczych naturalnych surowców przeprowadzane są przed uzyskaniem statusu uzdrowiska
lub raz na 10 lat, przed potwierdzeniem utrzymania tego statusu.
Przeprowadzają je uprawnione przez Ministra Zdrowia jednostki.
Badania t ak ie nie są w ykony wane po w ydobyciu surowców
ze złóż i odwiertów. Dotychczas, na etapie udzielania uzdrowiskowych świadczeń zdrowotnych, żaden podmiot nie jest zobowiązany
do badania zachowania właściwości naturalnych surowców leczniczych, także pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym
(przydatności do celów leczniczych). Mając na uwadze zdrowie
pacjentów, niektóre organy inspekcji sanitarnej wykonywały badania
czystości bakteriologicznej wody w basenach leczniczych. Nie kontrolowały jednak jej parametrów fizykochemicznych. Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego zobowiązane są dbać o jakość wód leczniczych
w basenach leczniczych, pijalniach uzdrowiskowych i tężniach. Tylko
niektóre z nich przeprowadzały badania bakteriologiczne wód leczniczych w pijalniach uzdrowiskowych (jeden zakład z pięciu), basenach
(wszystkie cztery) oraz borowiny (dwa z 14). W żadnym zakładzie nie
wykonywano badań fizykochemicznych. Natomiast badania składu
cząsteczkowego i izotopowego naturalnego dwutlenku węgla
przeprowadzono tylko w jednym z trzech stosujących go zakładów.
Oznacza to, że jakość surowców stosowanych do kąpieli, inhalacji czy
okładów i zawijań, co do zasady nie była weryfikowana. Nie ma zatem
gwarancji, że stosowane surowce zachowują swoje właściwe parametry i są bezpieczne dla zdrowia pacjentów.
Naturalne surowce lecznicze stosowane w leczeniu uzdrowiskowym
nie podlegają reżimowi Prawa farmaceutycznego10, tak jak na przykład produkty lecznicze. Również inne produkty, takie jak np. pasta
czy plastry borowinowe stosowane do zabiegów bodźcowych nie były
kontrolowane. Zatem jedynie systematyczne badania surowców przez
uprawnione podmioty mogą zapewnić ich odpowiednią jakość, niezbędną dla bezpieczeństwa zdrowia pacjentów i zachowania właściwości leczniczych.
[str. 33–37]

Brak kontroli jakości
naturalnych surowców
leczniczych

10 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211, ze zm.)
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(Nie) Oznakowanie
i przechowywanie
naturalnych surowców
leczniczych

Niedopuszczalne były przypadki stosowania w niektórych zakładach
lecznictwa uzdrowiskowego substancji, które umieszczono w nieoznakowanych opakowaniach. Mimo obowiązku oznakowania specyfików stosowanych do zabiegów leczniczych, w czterech zakładach
lecznictwa uzdrowiskowego używano substancji umieszczonych
w nieoznakowanych workach, wiadrach i pojemnikach – bez wskazania ich nazwy, składu, pochodzenia, a także daty ważności.
Na dokumentach handlowych i niektórych opakowaniach stosowano
także niejednoznaczne nazwy używanych surowców lub produktów.
Na workach umieszczano nazwy takie jak: „borowina sucha ze złoża”
lub „borowina mielona”, na wiadrach – „pasta borowinowa”, „borowina
naturalna ekstra” lub „borowina drobnomielona”, na kartonach – „borowina uzdrowiskowa – kuracja” lub „pasta borowinowa lecznicza”, na plastrach – „pasta borowinowa”, „borowina – plaster” i „kuracja domowa”.
Takie działania utrudniały ocenę czy do zabiegów bodźcowych używano
naturalnych surowców leczniczych, czy produktów, które nimi nie były.
Stwierdzono także przypadki niewłaściwego przechowywania naturalnych surowców leczniczych w dwóch zakładach leczniczych,
np. borowiny – w rozerwanych workach na wolnym powietrzu bez
zadaszenia, bez osłony przed słońcem, wiatrem czy opadami. Nieodpowiednio zabezpieczona borowina narażona była na zanieczyszczenie i wysuszenie.
[str. 37–44]

(Nie) Dostosowanie
zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego
do warunków
eksploatacyjnych,
funkcjonalnych
i technicznych

W przypadku aż 15 (na 16) skontrolowanych zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego, istnieje ryzyko niedostosowania ich do warunków
eksploatacyjnych, funkcjonalnych i technicznych, w terminie określonym przez Ministra Zdrowia. Termin ten upływa 31.12.2018 r.
Odstępstwa od wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady
przyrodolecznicze dotyczyły: braku gabinetów lekarskich i punktów
pielęgniarskich (w czterech zakładach leczniczych), sal wypoczynkowych(w dziesięciu), wyposażenia sal wypoczynkowych
w nieodpowiednią liczbę leżanek przy kąpielach mineralnych
i zabiegach peloidowych oraz niezapewnienia oddzielnych sal dla
kobiet i mężczyzn (w sześciu).
Określony w przepisach z 2012 r. termin na ich dostosowanie wyznaczony został najpierw do 31.12.2016 r. (cztery lata), a następnie przedłużony do 31.12.2018 r. (o kolejne dwa lata). Mimo upływu sześciu
lat nadal nie ma gwarancji, że zakłady lecznictwa uzdrowiskowego
zostaną dostosowane do warunków określonych przez Ministra
Zdrowia. 
[str. 44–46]

(Nie) Aktualizowanie
danych w ewidencji
zakładów i urządzeń
lecznictwa
uzdrowiskowego

Kierownicy wszystkich 16 skontrolowanych zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego wywiązali się z obowiązku zgłoszenia zakładu
i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do ewidencji, prowadzonej
przez naczelnych lekarzy uzdrowisk. Nie wszyscy jednak zgłaszali
naczelnemu lekarzowi uzdrowisk zmiany danych dotyczących zakładów i urządzeń. Kierownicy pięciu zakładów nie dokonali aktualizacji
danych, w tym dotyczących: wykazu osób udzielających świadczeń zdrowotnych (trzech) i stanowisk zabiegowych (czterech). 
[str. 46]
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Nadzór wojewodów nad wykorzystywaniem naturalnych surowców
leczniczych w leczeniu uzdrowiskowym nie był w pełni skuteczny. W czterech województwach (na pięć) naczelni lekarze uzdrowisk kontrolowali
wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego. Aż w trzech województwach naczelni lekarze uzdrowisk nie stwierdzili przypadków wykorzystywania w zakładach lecznictwa
uzdrowiskowego produktów, które nie były naturalnymi surowcami leczni  
czymi. NIK natomiast
wykazała ich stosowanie w zakładach leczniczych we
1. Dąbki
2.
Nałęczów
wszystkich
pięciu województwach. 
3. Kamień Pomorski

4. Kołobrzeg
Mimo
że
naczelni
lekarze uzdrowisk
zobowiązani są do kontroli i oce5. Połczyn-Zdrój
10. Polanica-Zdrój
Świnoujście udzielanych
11. Swoszowice (Kraków)

ny 6.7.jakości
świadczeń
zdrowotnych
oraz monitorowania
Ciechocinek
12. Rabka-Zdrój

8. Kudowa-Zdrój
13.
Szczawnica
wykorzystania
naturalnych surowców leczniczych, żaden nie wykony9. Duszniki-Zdrój
14. Krynica-Zdrój
wał badań surowców leczniczych stosowanych przez zakłady leczniwoda lecznicza
borowina
gaz leczniczy
cze. Wojewodowie,
w ramach
sprawowanego
nadzoru nad lecznictwem
uzdrowiskowym, także nie zlecali wykonania takich badań.
uzdrowiska, w których
uzdrowiska, w których
w których skontrolowane
Lekarze
zakłady
lecznicze wuzdrowiska,
uzdrowiskach
nie zgłaszali
skontrolowane zakłady
skontrolowanenadzorujący
zakłady
zakłady lecznictwa uzdrowiskowego
lecznictwa uzdrowiskowego
lecznictwa uzdrowiskowego
  do
wykorzystywały
do
zabiegów
wykorzystywały do zabiegów
wojewodom
potrzebybodźcowych
zabezpieczenia
odpowiednich
środków finanzabiegów bodźcowych naturalnych
  
bodźcowych  
surowców leczniczych z obszaru
  
    
swoich uzdrowisk
sowych
na
badania
surowców
stosowanych
w
zakładach
leczniczych.

  
Planowane przez wojewodów wydatki na działalność naczelnych
lekarzy uzdrowisk dotyczyły głównie wynagrodzeń, obsługi rozmów
telefonicznych, podróży służbowych oraz wynajmu pomieszczeń.
iNaczelni
n f o g r a fi k a n rlekarze
10
nie zlecali również wykonania takich badań skontrolowanym zakładom leczniczym. 
[str. 47–49]

Nadzór wojewodów
nad wykorzystywaniem
naturalnych surowców
leczniczych

¡
        
Infografika nr
4
     
Monitorowanie wykorzystania naturalnych surowców leczniczych
przez naczelnych lekarzy uzdrowisk

naczelny lekarz
uzdrowiska

uzdrowiska, w których naczelny lekarz uzdrowisk nie monitorował wykorzystywania
naturalnych surowców leczniczych
uzdrowiska, w których naczelni lekarze uzdrowisk monitorowali wykorzystywanie
naturalnych surowców leczniczych

Źródło: Opracowanie własne NIK.
i n f o g r a fi k a n r 7 b
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4. WNIOSKI
Minister Zdrowia

Mając na uwadze wyniki kontroli, Najwyższa Izba Kontroli wnosi o:
1) Wprowadzenie następujących regulacji prawnych dotyczących określenia:
a) s tandardów prowadzenia leczenia uzdrowiskowego11, aby zapewnić
odpowiednią jakość zabiegów wykonywanych w leczeniu uzdrowiskowym;
b) warunków przechowywania naturalnych surowców leczniczych12.
2) S tworzenie systemu badań parametrów mikrobiologicznych i fizyko-chemicznych (jakościowych) naturalnych surowców leczniczych, także na etapie udzielania świadczeń zdrowotnych13.

11 Na podstawie art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 160, ze zm.).
12 W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia wymagań,
jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2018 r.
poz. 496.
13 Obowiązkowe badania właściwości leczniczych naturalnych surowców przeprowadzane
są przed uzyskaniem statusu uzdrowiska lub raz na 10 lat przed potwierdzeniem utrzymania
tego statusu. Badania takie nie są wykonywane po wydobyciu surowców ze złóż i odwiertów.
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5.1. Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych
w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
W okresie objętym kontrolą, w leczeniu uzdrowiskowym do wykonywania
zabiegów bodźcowych zamiast naturalnych surowców leczniczych wykorzystywano produkty lecznicze, kosmetyczne, wytworzone na bazie naturalnych
surowców leczniczych, a także inne produkty, jak na przykład techniczny
dwutlenek węgla. Produkty takie traktowano jako równorzędne z naturalnymi surowcami leczniczymi lub jako ich zamienniki. W większości skontrolowanych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego świadczenia zdrowotne
udzielone były niezgodnie z warunkami określonymi przez Ministra Zdrowia
i Prezesa NFZ.
W ramach finansowanego przez NFZ leczenia uzdrowiskowego, wyłącznie
z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych wykonano 77,9%
zabiegów bodźcowych (określonych w załączniku nr 4 do zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków umów14). W przypadku 21,7%
zabiegów bodźcowych użyto produktów, które nie są naturalnymi surowcami leczniczymi. Do 0,4% zabiegów bodźcowych używano naturalnych
surowców leczniczych zamiennie z innymi produktami.

(Nie) Wykorzystywanie
naturalnych surowców
leczniczych

W 12 (na 16) skontrolowanych zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
(75%), w leczeniu uzdrowiskowym wykorzystywano, oprócz naturalnych
surowców leczniczych, także produkty lecznicze, kosmetyczne, wytworzone na bazie naturalnych surowców leczniczych oraz techniczny dwutlenek węgla.
Do wykonania 990,8 tys. zabiegów bodźcowych, finansowanych przez
NFZ, użyto produktów, takich jak:
−− techniczny dwutlenek węgla – 9,8% zabiegów w ośmiu zakładach
leczniczych do suchej kąpieli kwasowęglowej w naturalnym CO 2
(kod zabiegu wg ICD 9: 93.3960) oraz kąpieli kwasowęglowej „mokrej”
(kod: 93.3966)15;
−− plastry borowinowe – co najmniej 8,5% zabiegów16 w sześciu zakładach leczniczych do zawijań i okładów borowinowych częściowych
(kod: 93.3953), jonoforezy borowinowej (kod: 93.3959), galwanoborowiny (kod: 93.3980)17;

14 Poprzednio obowiązywało zarządzenie Nr 65/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z 10 października 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe.
15 Przedsiębiorstwo Uzdrowisko Ciechocinek S.A. (dalej: PUC S.A.), Sanatorium Uzdrowiskowe
„Ciche Wąwozy” w Nałęczowie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej (dalej: Sanatorium „Ciche
Wąwozy”), Sanatorium Związku Nauczycielstwa Polskiego w Nałęczowie (dalej: Sanatorium
ZNP), Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A., Uzdrowisko Kołobrzeg S.A., Zakład Lecznictwa
„Uzdrowisko Nałęczów” S.A. (dalej: Uzdrowisko Nałęczów S.A.)., Uzdrowisko Połczyn Grupa
PGU S.A. w Połczynie-Zdroju (dalej: Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.), 22 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny w Ciechocinku (dalej: 22 WSZUR).
16 W dwóch zakładach leczniczych – z powodu używania plastrów borowinowych zamiennie
z borowiną – brak było danych dotyczących rzeczywistej liczby zabiegów z ich użyciem.
17 Sanatorium „Ciche Wąwozy”, Sanatorium ZNP, Uzdrowiska Kłodzkie S.A. Grupa PGU w PolanicyZdroju (dalej: Uzdrowiska Kłodzkie S.A.), Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A, Uzdrowisko
Rabka S.A., Uzdrowisko Szczawnica S.A. Przy czym w dwóch zakładach (Sanatorium „Ciche
Wąwozy” i Sanatorium ZNP) wykorzystywano plastry borowinowe zamiennie z borowiną.
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−− żel borowinowy – 2,9% zabiegów w pięciu zakładach leczniczych
do jonoforezy borowinowej (kod: 93.3959)18;
−− pasta borowinowa – co najmniej 0,5% zabiegów19 w pięciu zakładach
do kąpieli perełkowo–borowinowych (kod: 93.3203), kąpieli borowinowych (kod: 93.3961), jonoforezy borowinowej (kod: 93.3959), tamponów
borowinowych (kod: 93.3957), zawijań i okładów borowinowych częściowych (kod: 93.3953)20;
−− płyn siarczkowy – 0,01% zabiegów w jednym zakładzie do kąpieli
siarczkowych (kod: 93.3967)21;
−− olejki eteryczne22 – 0,03% zabiegów w dwóch zakładach do inhalacji
indywidualnej ultradźwiękowo-solankowej (kod: 93.3905)23.
W zakładach lecznictwa uzdrowiskowego traktowano te produkty równorzędnie z naturalnymi surowcami leczniczymi. Do zabiegów wykorzystywano pastę borowinową, plastry borowinowe i żel borowinowy, które były
produktami leczniczymi24. Stosowano także pastę i plastry borowinowe,
które nie miały dokumentu potwierdzającego jakość i rodzaj produktu.
Natomiast płyny siarczkowe i olejki eteryczne były produktami kosmetycznymi. Z kolei dwutlenek węgla, wykorzystywany do kąpieli kwasowęglowych (mokrych i suchych) był gazem technicznym. Żaden z tych produktów
nie jest naturalnym surowcem leczniczym w rozumieniu przepisów art. 2
pkt 1 lit. a ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym oraz § 7 ust. 1 zarządzenia
Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków umów. Ich właściwości lecznicze nie zostały potwierdzone przez uprawnione jednostki w świadectwach
wydanych na podstawie art. 36 ust. 4 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym.
Nie zostały także potwierdzone w decyzjach Ministra Zdrowia, wydanych
na podstawie art. 40 ust. 2 w związku z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym. Potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych
surowców odbywa się na podstawie udokumentowanych badań potwierdzających te właściwości i wykluczających negatywne oddziaływanie
na organizm ludzki (art. 36 ust. 3 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym).
Badania takie wykonywane są raz na 10 lat w związku z ubieganiem się
przez gminy o potwierdzenie statusu uzdrowiska.
Zabieg bodźcowy wykonany z użyciem produktów, które nie są naturalnymi surowcami leczniczymi, nie może być uznany za zabieg spełniający
wymóg udzielania jednego dziennie ‘zasadniczego zabiegu bodźcowego’,
wskazanego w części A i B załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego.

18 PUC S.A., Uzdrowisko Rabka S.A., Uzdrowisko Kołobrzeg S.A., Uzdrowisko Nałęczów S.A.,
22 WSZUR.
19 W jednym zakładzie leczniczym – z powodu używania pasty borowinowej zamiennie z borowiną
– brak było danych dotyczących rzeczywistej liczby zabiegów z jej użyciem.
20 PUC S.A., Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A, Uzdrowisko Rabka S.A., Uzdrowisko Szczawnica S.A.,
22 WSZUR. Przy czym w PUC S.A. pastę borowinową wykorzystywano zamiennie z borowiną.
21 Uzdrowisko Szczawnica S.A.
22 M.in.: lawendowy, eukaliptusowy, miętowy, sosnowy, świerkowy, jodłowy.
23 Uzdrowiska Kłodzkie S.A. i Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. Przy czym w Uzdrowiskach
Kłodzkich S.A. olejki eteryczne wykorzystywano tylko do niektórych zabiegów inhalacji.
24 Potwierdzonymi w decyzji Ministra Zdrowia o dopuszczeniu do obrotu produktu leczniczego.
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Stanowisko w sprawie stosowania w leczeniu uzdrowiskowym wyłącznie naturalnych surowców o potwierdzonych właściwościach leczniczych
zajął Minister Zdrowia i Prezes NFZ.
Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia – w odpowiedzi na interpelację
w sprawie stosowania i sprzedaży produktu leczniczego pasty borowinowej
w lecznictwie uzdrowiskowym stwierdził25: Istotą lecznictwa uzdrowiskowego są naturalne (nieprzetworzone) surowce lecznicze, takie jak torfy
lecznicze (borowiny) czy wody lecznicze. Pasta borowinowa będąca produktem
leczniczym może być stosowana w świadczeniach opieki zdrowotnej z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego, ale nie może być stosowana do zabiegów
w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego zamiast naturalnych surowców
leczniczych. Wprowadzenie możliwości zastąpienia naturalnej borowiny
przetworzonymi lekami, takimi jak: plastry borowinowe i pasta borowinowa,
jest sprzeczne z ideą lecznictwa uzdrowiskowego.
Z kolei zgodnie ze stanowiskiem NFZ26: (…) Jeżeli surowiec naturalny podlega
przetworzeniu przestaje wg definicji być surowcem naturalnym. Jednakże
po jego przetworzeniu może stać się produktem leczniczym opracowanym
na jego bazie. Naturalne surowce lecznicze i produkty lecznicze nie są „równorzędnymi produktami”, odnoszą się bowiem do nich zupełnie inne regulacje prawne. Plastry borowinowe, pasty borowinowe, sole, szlamy i ługi (…)
nie podlegają wymogom rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia
2006 r. w sprawie zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu,
kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości27, a zatem zabiegi realizowane przy ich użyciu nie mogą być refundowane
przez NFZ, jako świadczenia udzielane przy użyciu naturalnych surowców leczniczych, natomiast mogą stanowić zabiegi uzupełniające. W związku z powyższym stosowanie tych produktów jako zamiennik surowców naturalnych (…)
nie stanowi zabiegu z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych, gdyż
poprzez przetworzenie w produkt leczniczy kopalina traci przymiot surowca.
Prezes NFZ w piśmie skierowanym do Dyrektora Delegatury NIK w Szczecinie28 wyraził stanowisko odnośnie stosowania technicznego dwutlenku węgla29 do zabiegów „sucha kąpiel kwasowęglowa w naturalnym CO2”
oraz „kąpiel kwasowęglowa »mokra«”: (…) aby uznać, zabieg z wykorzystaniem naturalnego CO2 , jako zabieg z wykorzystaniem naturalnego surowca,
niezbędne jest przedstawienie umowy na zakup wody leczniczej zawierającej niezwiązany dwutlenek węgla lub gazu CO2 wraz ze specyfikacją pochodzenia lub koncesją na jego wydobycie, składowanie, trwałe przechowywanie
połączone z powierzchniową instalacją. Możliwe jest korzystanie z CO2 zakupionego w butlach i rozliczanie zabiegu z użyciem tego gazu, jako zabiegu

25 W odpowiedzi z 17.10.2013 r. na interpelację poseł Elżbiety Achinger z 30.08.2013 r. (nr 20594).
26 Pismo znak DSM.7320.1.2016 z 25.10.2016 r. skierowane do Dyrektora Zachodniopomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ.
27 Dz.U. 80, poz. 565 ze zm.
28 Pismo znak DMS.401.23.2018 z 22.02.2018 r.
29 Którego właściwości nie zostały potwierdzone w trybie określonym w art. 36 ustawy o lecznictwie
uzdrowiskowym.

19

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
z wykorzystaniem naturalnego surowca leczniczego, jeżeli świadczeniodawca
wykaże, iż karta charakterystyki zakupionego produktu zawiera informacje
o identyfikacji i pochodzeniu dwutlenku węgla, właściwościach fizycznych
i chemicznych produktu, umożliwiających stwierdzenie pochodzenia produktu
z naturalnych koncesjonowanych odwiertów i spełniania kryteriów surowca
naturalnego. Na obszarze kraju zasoby eksploatacyjne CO2 zostały udokumentowane dla złóż wód leczniczych w Dusznikach-Zdrój i Krynicy-Zdrój oraz
wód termalnych w Grabinie. Obecnie jego zasoby są wykorzystywane w skali
półprzemysłowej w dwóch pierwszych z wymienionych miejscowości. Zabiegi
z wykorzystaniem naturalnych surowców w procesie terapeutycznym zostają
sfinansowane, jako zabiegi z wykorzystaniem naturalnego surowca leczniczego, jeżeli świadczeniodawca wykaże, iż surowiec stosowany do zabiegów
z jego wykorzystaniem kwalifikowany jest, jako naturalny surowiec leczniczy.
Potwierdzeniem właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych
są udokumentowane badania potwierdzające te właściwości oraz wykluczające negatywne oddziaływanie na organizm ludzki (…).
W literaturze naukowej przedstawiono możliwość wytwarzania z naturalnych surowców leczniczych produktów pochodnych, które mogą być
wykorzystywane jako kontynuacja leczenia uzdrowiskowego30.
Przykłady przechowywania i przygotowania borowiny do wykorzystania
w leczeniu uzdrowiskowym:
Zdjęcie nr 1
Borowina ze złoża (w workach)

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

30 Red. prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska, Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej
i Uzdrowiskowej – Tom I, Wydawnictwo Aluna (rok 2017), str. 76, 234–235 i 241.
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Zdjęcie nr 2
Przygotowanie naturalnej borowiny do zabiegów bodźcowych (młynek)

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Przykłady produktów, które nie są naturalnymi surowcami leczniczymi,
a są wykorzystywane do zabiegów bodźcowych:
Zdjęcie nr 3
Pasta borowinowa

Źródło: Materiały z kontroli NIK.
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Zdjęcie nr 4 i 5
Plastry borowinowe i piec do podgrzewania plastrów

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Potwierdzanie
właściwości naturalnych
surowców leczniczych

Oprócz produktów, które nie są naturalnymi surowcami leczniczymi,
wszystkie skontrolowane zakłady lecznictwa uzdrowiskowego (16) wykorzystywały do zabiegów bodźcowych naturalne surowce lecznicze (borowinę lub wody lecznicze, w tym naturalny dwutlenek węgla uwalniany
i pozyskiwany ze złóż wód leczniczych). Właściwości lecznicze stosowanych surowców zostały potwierdzone w świadectwach wydanych przez
uprawnione jednostki oraz ujęte w decyzjach uzdrowiskowych. Surowce
te pochodziły z 15 uzdrowisk 31 oraz jednego obszaru ochrony uzdrowiskowej32.

31 Ciechocinek, Duszniki-Zdrój, Goczałkowice-Zdrój, Kamień Pomorski, Kołobrzeg, Konstancin-Jeziorna, Krynica-Zdrój, Kudowa-Zdrój, Połczyn-Zdrój, Polanica-Zdrój, Rabka-Zdrój, Swoszowice,
Szczawnica, Świnoujście, Wieniec-Zdrój.
32 Czarny Dunajec.
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Najwięcej zabiegów bodźcowych wykonano z zastosowaniem naturalnych
surowców leczniczych, takich jak:
−− wody lecznicze – 55,7% zabiegów, z tego: solanki – 35,7%, inne wody
lecznicze – 20% zabiegów (wody siarczkowe, wodorowęglanowe, wapniowe, sodowe, szczawy), w tym naturalny dwutlenek węgla uwalniany
i pozyskiwany ze złóż wód leczniczych – 2,7% zabiegów;
−− borowiny – 22,2% zabiegów.
Wody lecznicze wykorzystywano we wszystkich 16 skontrolowanych
zakładach lecznictwa uzdrowiskowego do zabiegów bodźcowych, takich
jak ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą, inhalacje33, kąpiele lecznicze (kwasowęglowe, siarczkowe, solankowe, solankowo-borowinowe), krenoterapie34,
płukania jamy ustnej.
Naturalny dwutlenek węgla wykorzystywano do kąpieli kwasowęglowych
(mokrych i suchych) tylko w trzech35 (na osiem) zakładach leczniczych
wykonujących ten zabieg bodźcowy.
Borowinę wykorzystywano w 14 zakładach leczniczych do wykonania zabiegów
bodźcowych36, takich jak: fasony borowinowe37, galwanoborowina38, kąpiele
borowinowe, solankowo-borowinowe i w zawiesinie borowinowej, jonoforeza
borowinowa, tampony borowinowe oraz zawijania i okłady borowinowe.
Wykorzystywanie tych naturalnych surowców leczniczych do zabiegów
bodźcowych było zgodne z przepisami prawa39.
Wodę leczniczą – solankę wykorzystywano w przypadku od 9,2% do 62,9%
zabiegów, borowinę – od 2,4% do 58,2% zabiegów, inne wody lecznicze
– od 4,9% do 76,2% zabiegów, w tym naturalny dwutlenek węgla – od 2,5%
do 17% zabiegów.

33 W tym w mikroklimacie okołotężniowym.
34 Kuracje pitne wodą leczniczą mineralną (trzy razy dziennie).
35 Sanatorium Uzdrowiskowe Chemik Spółka z o.o. w Dusznikach-Zdroju (dalej: Sanatorium
„Chemik”), Uzdrowiska Kłodzkie S.A. i Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.
36 PUC S.A., Sanatorium „Chemik”, Sanatorium „Ciche Wąwozy”, Sanatorium Uzdrowiskowe DUKAT
Medical Spa Spółka z o.o. w Dąbkach (dalej: Sanatorium „Dukat”), Sanatorium ZNP, Uzdrowisko
Kamień Pomorski S.A., Uzdrowiska Kłodzkie S.A., Uzdrowisko Kołobrzeg S.A., Uzdrowisko
Kraków Swoszowice sp. z o.o. (dalej: Uzdrowisko Swoszowice sp. z o.o.), Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A, Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A., Uzdrowisko Świnoujście S.A., Uzdrowisko
Nałęczów S.A., 22 WSZUR.
37 Fasony borowinowe – częściowe kąpiele wykonywane w specjalnych wysokich wanienkach,
w których zanurza się przedramiona do łokci lub podudzia do kolan – red. prof. dr hab. n. med.
Irena Ponikowska, Wielka Księga …, dz. cyt. str. 318.
38 Galwanoborowina – zabieg z zakresu fizykoterapii, w którym wykorzystuje się okład borowinowy
i działanie prądu galwanicznego.
39

Ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym i rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych
oraz zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków umów.
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LSZ Wykorzystywanie naturalnych
surowców leczniczych w lecznictwie
uzdrowiskowym
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i n f o g r a fi k a n r 1

Infografika nr 5
Wykorzystanie
do zabiegów bodźcowych naturalnych
surowców
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W okresie objętym kontrolą, NFZ zawarł z 16 skontrolowanymi zakładami
lecznictwa uzdrowiskowego umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe na łączną kwotę 466,4 mln zł. Najwięcej środków przeznaczono na uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dorosłych (48,7%) oraz uzdrowiskowe leczenie szpitalne dorosłych (20,2%).

(Nie) Prawidłowe
udzielanie świadczeń
zdrowotnych

Tylko w pięciu skontrolowanych zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
(31,2%) udzielano świadczeń zdrowotnych zgodnie z warunkami określonymi w rozporządzeniu w sprawie świadczeń gwarantowanych oraz zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków umów40.
Analiza dokumentacji medycznej 1460 pacjentów w 16 zakładach lecznictwa uzdrowiskowego wykazała41, że 374 pacjentom w 11 zakładach
(68,8%) udzielono świadczeń zdrowotnych niezgodnie z warunkami
szczegółowymi, jakie powinien spełniać świadczeniodawca przy udzielaniu świadczeń gwarantowanych w zakresie lecznictwa uzdrowiskowego
(szpitalnego i sanatoryjnego), określonymi w załączniku nr 1 część A i B
do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych:
yy w 141 przypadkach (9,7%), w ośmiu zakładach leczniczych nie wykonano pacjentom dziennie co najmniej jednego ‘zasadniczego zabiegu
bodźcowego’ z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych42;
yy w 109 przypadkach (7,5%), w siedmiu zakładach leczniczych nie
przeprowadzono pacjentom końcowego badania lekarskiego w ciągu
24 godzin przed wypisem43;
yy w 19 przypadkach (1,3%), w trzech zakładach leczniczych pacjentom nie
wykonano co najmniej 54 zabiegów fizjoterapeutycznych, w tym średnio
dziennie co najmniej trzech zabiegów44;
Na 460 pacjentów przebywających na turnusach uzdrowiskowego leczenia
szpitalnego dorosłych45, w 141 przypadkach (30,6%) w pięciu zakładach
leczniczych nie przeprowadzono cotygodniowego badania kontrolnego46.

40 Sanatorium „Ciche Wąwozy”, Sanatorium „Dukat”, Uzdrowisko Rabka S.A., Uzdrowisko
Swoszowice sp. z o.o. i Uzdrowisko Szczawnica S.A.
41 Badaniem objęto dokumentację medyczną 90 pacjentów w każdym z 14 skontrolowanych zakładów
lecznictwa uzdrowiskowego (1260) oraz po 100 pacjentów w dwóch zakładach lecznictwa
uzdrowiskowego w ramach kontroli rozpoznawczej R/17/005 „Wykorzystywanie naturalnych
surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym w wybranych zakładach lecznictwa
uzdrowiskowego w Uzdrowisku Ciechocinek” (200).
42 PUC S.A. – 23 pacjentom, Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. – sześciu; Uzdrowiska Kłodzkie S.A.
– 33, Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. – ośmiu, Uzdrowisko Nałęczów S.A. – 14, Uzdrowisko Połczyn
Grupa PGU S.A. – jednemu, Uzdrowisko Świnoujście S.A. – 48 i 22 WSZUR – ośmiu.
43 PUC S.A. – sześciu pacjentom, Sanatorium ZNP – 37, Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A.
– jednemu, Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – dwóm, Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. – pięciu, Uzdrowisko
Nałęczów S.A. – 42 i 22 WSZUR – 16.
44 Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. – dziewięciu pacjentom, PUC S.A. – trzem i 22 WSZUR – siedmiu.
45 Badano populację 460 pacjentów przebywających na turnusach uzdrowiskowego leczenia
szpitalnego dorosłych w 10 (na 16) skontrolowanych zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.
46 PUC S.A. – 24 pacjentom, Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. – 43, Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – 29,
Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. – 23 i w 22 WSZUR – 22.
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Na 1000 pacjentów przebywającym na turnusach uzdrowiskowego leczenia
sanatoryjnego dorosłych, w 11 przypadkach (1%), w czterech zakładach
leczniczych nie przeprowadzono badań kontrolnych, co najmniej dwa razy
w trakcie pobytu47.
W jednym zakładzie leczniczym PUC S.A., w 22 przypadkach (ze 100 badanych)
lekarzem prowadzącym – udzielającym świadczeń opieki zdrowotnej
w leczeniu uzdrowiskowym szpitalnym i sanatoryjnym dorosłych– był
lekarz medycyny w trakcie specjalizacji w dziedzinie psychiatrii, który
ukończył kurs podstaw balneologii i medycyny fizykalnej. Co oznacza,
że nie miał kwalifikacji wymaganych, zgodnie z § 2 pkt 4 rozporządzenia
w sprawie świadczeń gwarantowanych, który stanowi, że lekarzem uzdrowiskowym osób dorosłych może być m.in. lekarz w trakcie specjalizacji,
ale w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej. Ukończenie kursów z podstaw balneologii, uprawniających do pełnienia funkcji lekarza
uzdrowiskowego dorosłych dotyczy tylko specjalisty lub lekarza z I stopniem specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz tożsamych
lub pokrewnych z kierunkiem leczniczym uzdrowiska. Po kontroli NIK
rozwiązano umowę z tym lekarzem.
(Nie) Dokumentowanie
udzielania świadczeń
opieki zdrowotnej

Sposób dokumentowania udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej, finansowanych przez NFZ, powinien jednoznacznie potwierdzać ich realizację
zgodnie z warunkami szczegółowymi określonymi w załączniku nr 1
do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych. W dokumentacji medycznej powinny być także odnotowane wszelkie odstępstwa
od warunków realizacji tych świadczeń.
Analiza przestrzegania przez świadczeniodawców warunków udzielania
świadczeń zdrowotnych wykazała nieprawidłowe prowadzenie dokumentacji medycznej 416 pacjentów na 1460 sprawdzanych (28,5%) w połowie
skontrolowanych zakładów leczniczych:
yy w jednym zakładzie leczniczym, w 20 przypadkach nie udokumentowano przeprowadzania badań lekarskich (cotygodniowego badania kontrolnego w ramach uzdrowiskowego leczenia szpitalnego
– w 13 przypadkach oraz badania końcowego – w siedmiu przypadkach)48;
yy w dwóch zakładach leczniczych, w 19 przypadkach nie udokumentowano wykonania jednego zabiegu bodźcowego dziennie49;
yy w pięciu zakładach leczniczych, w 377 przypadkach udzielenie zabiegu
udokumentowano parafką lub pieczątką określającą rodzaj zabiegu,
bez podania osoby udzielającej świadczenia, w tym jej imienia i nazwiska oraz tytułu zawodowego50.
W Uzdrowisku Nałęczów S.A., w dokumentacji medycznej 27 pacjentów
nie potwierdzono w sposób jednoznaczny przyczyn zdrowotnych uzasadniających konieczność odstawienia lub zmiany zabiegów fizjoterapeutycznych (w tym bodźcowych).
47 PUC S.A. – siedmiu pacjentom, Sanatorium „Chemik” – jednemu, Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.
– jednemu i Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. – dwóm pacjentom (badano populację
1000 pacjentów przebywających na turnusach uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego
dorosłych w 16 skontrolowanych zakładach lecznictwa uzdrowiskowego).
48 Uzdrowisko Nałęczów S.A.
49 Sanatorium „Chemik” – w 17 i Sanatorium ZNP – dwóch.
50 Sanatorium „Ciche Wąwozy”, Uzdrowisko Rabka S.A., Uzdrowisko Swoszowice sp. z o.o.
i Uzdrowisko Szczawnica S.A. – we wszystkich 90 badanych przypadkach i 22 WSZUR – 17.
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W pozostałych ośmiu zakładach leczniczych prawidłowo dokumentowano
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (w tym wykonywanie zabiegów
bodźcowych).
Ocenę wykorzystania naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie
uzdrowiskowym utrudnia brak standaryzacji w leczeniu uzdrowiskowym.
Nie określono standardów dotyczących wykonywania zabiegów bodźcowych, w tym norm zużycia naturalnego surowca leczniczego stosowanego
do zabiegu, zasad jego przygotowania, czy też sposobu jego wykonywania.
Brak takiej standaryzacji może także nie zapewniać pacjentom właściwej
jakości udzielanych świadczeń.
Na potrzeby standaryzacji wykonywania zabiegów bodźcowych i stosowania naturalnych surowców leczniczych wskazują autorzy literatury
fachowej51. Wynika to ze zróżnicowanego składu chemicznego i właściwości biochemicznych wód leczniczych i borowin, co stwarza możliwość
wykorzystania tych surowców w wielu formach zabiegów i drogach podania. Sposób ich przygotowania do terapii powinien być wystandaryzowany.

Brak standardów
wykonywania zabiegów
bodźcowych

Minister Zdrowia już w 2014 r. skierował prośbę do Konsultanta Krajowego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej o podjęcie prac celem
wypracowania, przy udziale odpowiednich Towarzystw Naukowych, standardów procedur postępowania medycznego oraz procedur stosowanych
w stacjonarnym i ambulatoryjnym leczeniu uzdrowiskowym.
Na stronach internetowych Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej zamieszczono jedynie Wykaz standardowych procedur
uzdrowiskowych zalecanych przez Krajowego konsultanta do wykonywania
w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego oraz proponowany do kontraktowania z NFZ52 . Jest to tylko wykaz zabiegów stosowanych w leczeniu
uzdrowiskowym, bez opisu standardów ich aplikowania. Nie są one spójne
z wykazem zabiegów bodźcowych, określonych w załączniku nr 4 zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków umów.
Możliwość określenia standardów przez Ministra Zdrowia przewiduje
art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej53.
O standardach dotyczących zapewnienia efektywności zabiegów stanowi
również art. 5 ust. 3 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym.
Brak standardów dotyczących wykonywania zabiegów bodźcowych
w leczeniu uzdrowiskowym uniemożliwia ocenę ich wykonania i sprawdzenia czy użyto do nich właściwej ilości naturalnych surowców leczniczych.
Sprzyja także stosowaniu do zabiegów bodźcowych produktów, które nie
są naturalnymi surowcami leczniczymi i traktowaniu ich jako równorzędne
lub jako zamienniki (takich jak: techniczny dwutlenek węgla, pasta, plastry
i żel borowinowy oraz płyn siarczkowy). Ogranicza również skuteczność
nadzoru nad leczeniem uzdrowiskowym.

51 Red. prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska, Wielka Księga… dz. cyt., str. 77.
52 http://www.balneologia.lo.pl/metody_balneolog.html (wykaz ten zamieszczono również
na portalu kurortów polskich pod adresem http://www.e-kurort.pl/lecznictwo_uzdrowiskowe
_zabiegi.htm) – stan na 2.07.2018 r.
53 Dz. U. z 2018 r. poz. 160, ze zm. – dalej ustawa o działalności leczniczej.
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W dwóch zakładach leczniczych, m.in. z powodu braku standardów dla
zabiegów lecznictwa uzdrowiskowego, miały miejsce przypadki odmiennego sposobu wykorzystania naturalnych surowców leczniczych do wykonania zabiegów bodźcowych.
Przykłady
W latach 2016–2017 w Uzdrowisku Nałęczów S.A. wykonywano, jako ‘zasadniczy zabieg bodźcowy’, zbiorowe ćwiczenia w basenie z wodą leczniczą (kod
zabiegu wg ICD 9: 93.3104) przy użyciu mineralnej wody leczniczej do kuracji
pitnej. Zabiegi te przestały być realizowane dopiero w wyniku zaleceń naczelnego lekarza uzdrowiska.
W latach 2017–2018 (do 31.03.) w Uzdrowisku Kamień Pomorski S.A. wykonywano zabiegi inhalacji celkowych zbiorowych (kod: 93.3908) z użyciem wody
leczniczej – solanki w pomieszczeniu groty solnej. Ściany groty zostały wyłożone
bryłami soli himalajskiej, czyli produktem, który nie jest naturalnym surowcem
leczniczym. Grota solna (zbudowana przez zakład leczniczy) nie jest naturalną
komorą solankową, jakie występują w kopalni soli. Zatem zabiegi inhalacji nie
stanowiły zabiegu inhalacje solankowe w naturalnych komorach solankowych
/kopalnia soli/ (kod: 93.3902), określonego w załączniku nr 4 zarządzenia
Prezesa NFZ w sprawie określania warunków umów.

Brak standaryzacji zabiegów lecznictwa uzdrowiskowego mógł być również
przyczyną nieprawidłowości ustalonych w kontrolach przeprowadzonych
przez NFZ (w latach 2015–2017)54. Ustalonymi nieprawidłowościami było:
−− stosowanie do zabiegów bodźcowych soli bocheńskiej i szlamu ciechocińskiego, soli fizjologicznej, roztworu solanki, przetworzonej borowiny oraz
wykorzystywanie solanki o niepotwierdzonych właściwościach leczniczych;
−− zlecanie zabiegu spaceru wokół tężni w okresie, w którym tężnie były
nieczynne.
W zaleceniach pokontrolnych NFZ wskazywał, że do realizacji świadczeń
należy używać surowców naturalnych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i zawartą umową.
(Nie) Wykorzystywanie
naturalnych surowców
leczniczych z obszarów
własnych uzdrowisk

Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych z obszarów własnych
uzdrowisk leży u podstaw prowadzenia leczenia uzdrowiskowego. Występowanie tych surowców na danym terenie warunkuje otrzymanie statusu uzdrowiska. Wyniki kontroli wykazały, że występowanie naturalnych
surowców leczniczych na obszarze danego uzdrowiska nie decydowało
o ich znaczącym wykorzystywaniu w leczeniu uzdrowiskowym.
W 12 (na 16) zakładach lecznictwa uzdrowiskowego wykorzystywano w leczeniu uzdrowiskowym naturalne surowce pochodzące z obszarów własnych uzdrowisk. Przy czym tylko w trzech zakładach leczniczych
wykorzystywano, oprócz innych produktów, naturalne surowce lecznicze
pochodzące wyłącznie z obszaru własnych uzdrowisk55.

54 Na podstawie pisma Prezesa NFZ znak DK.0911.8.2017 z 15.01.2018 r. informującego
o przeprowadzeniu 76 kontroli w latach 2015–2017 (w 2015 r. – 22, w 2016 r. – 33, w 2017 r. – 21).
55 Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A, Uzdrowisko Kołobrzeg S.A i Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.
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Infografika nr 6
   
Wykorzystanie do zabiegów bodźcowych naturalnych surowców leczniczych z obszaru
własnych uzdrowisk
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Źródło: Opracowanie własne NIK.
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Żaden zakład nie wykorzystywał do wszystkich zabiegów bodźcowych
wyłącznie własnych surowców. Zakłady lecznicze wykorzystywały
do zabiegów bodźcowych następujące własne surowce:
−− wodę leczniczą (solankę) – od 26,7% do 62% zabiegów w siedmiu
zakładach leczniczych56;
−− inne wody lecznicze (wodorowęglanowo –wapniowe, sodowe, magnezowe,
zwierające wolny dwutlenek węgla, szczawy, siarczki, mineralne wody
lecznicze) – od 14% do 76,2% zabiegów w pięciu zakładach leczniczych57;
−− naturalny dwutlenek węgla (uwalniany z wód leczniczych) – 2,5%
do 17% zabiegów w trzech zakładach leczniczych58;
−− borowinę – od 24,8% do 54,5% zabiegów w trzech zakładach leczniczych59.
W czterech (na 16) zakładach leczniczych, obejmujących 25% badanej populacji, w ogóle nie wykorzystywano do zabiegów bodźcowych naturalnych
surowców pochodzących z obszaru uzdrowiska, na którym znajdował się
zakład (jeden zakład leczniczy w Dąbkach i trzy – w Nałęczowie).
W uzdrowisku Dąbki nie wykorzystywano do wykonania ‘zasadniczych
zabiegów bodźcowych’ borowiny z własnego złoża „Porzecze”, ponieważ nie rozpoczęto jego eksploatacji. Właściwości lecznicze tej borowiny
zostały potwierdzone w świadectwach wydanych, na podstawie art. 36
ust. 4 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym (z 5.08.2007 r. i 14.06.2017 r.)
i ujęte w decyzji uzdrowiskowej nr 1 z 10.08.2007 r.
W uzdrowisku Nałęczów wszystkie trzy skontrolowane zakłady lecznicze
nie wykorzystywały do wykonania „zasadniczych zabiegów bodźcowych”
słabo zmineralizowanej (żelazistej) wody leczniczej z ujęcia „Barbara”, zalecanej do zabiegów krenoterapii. Jej właściwości lecznicze zostały potwierdzone w świadectwie (z 15.10.2008 r.) i ujęte w decyzji uzdrowiskowej nr 16
z 6.01.2009 r. Niewykorzystywanie mineralnej wody leczniczej do zabiegów
krenoterapii w uzdrowisku Nałęczów, kierownicy skontrolowanych zakładów
leczniczych uzasadniali, np. brakiem przepisów zobowiązujących do używania surowca z uzdrowiska, w którym znajduje się zakład leczniczy oraz problemami organizacyjnymi w dostępie do pijalni uzdrowiskowej w Nałęczowie,
w której dystrybuowana jest woda lecznicza z ujęcia „Barbara”.
Przykłady
Dyrektor Sanatorium ZNP – wyjaśnił: (…) ujęcie wody „Barbara” zlokalizowane
jest w pijalni, w parku miejskim. (…). Aktualnie zabieg krenoterapii (…) dostępny
jest na zasadach komercyjnych. Ze względu na utratę właściwości wody żelazistej po jej butelkowaniu i w czasie transportu, jest ona dostępna jedynie u źródła
i nie ma możliwości stosowania jej w budynku sanatorium. Zabieg ten jest zalecany pacjentom, u których istnieją wskazania, jako zabieg dodatkowy, odpłatny,
wykonywany poza sanatorium (…).

56 Zakłady lecznicze w uzdrowiskach: Połczyn-Zdrój (26,7% zabiegów), Rabka-Zdrój (43,7%),
Kamień Pomorski (53,9%), Świnoujście(54,2%), Ciechocinek (19,5% i 54,5%) i Kołobrzeg (62%).
57 Zakłady lecznicze w uzdrowiskach: Duszniki-Zdrój (14% zabiegów) i Szczawnica (22,1%),
Polanica-Zdrój (45,8%), Swoszowice (58,7%) i Krynica-Zdrój (76,2%).
58 Zakłady lecznicze w uzdrowiskach: Krynica-Zdrój (2,5% zabiegów), Polanica-Zdrój (11,6%)
i Duszniki-Zdrój (17%). Zakład lecznictwa uzdrowiskowego z siedzibą w uzdrowisku Polanica-Zdrój udzielał także świadczeń zdrowotnych w obiektach zlokalizowanych w uzdrowiskach:
Duszniki-Zdrój i Kudowa-Zdrój.
59 Zakłady lecznicze w uzdrowiskach: Kołobrzeg (24,8% zabiegów), Kamień Pomorski (27,5%),
Połczyn-Zdrój (54,5%).
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Dyrektor Sanatorium „Ciche Wąwozy” – wyjaśnił, że nie ma przepisów wskazujących na konieczność używania danego surowca produkowanego w określonym
miejscu. Wskazał, że o wyborze zabiegów fizjoterapeutycznych, w tym zabiegów
bodźcowych decyduje lekarz balneolog.
Prezes Zarządu Uzdrowiska Nałęczów S.A – wyjaśnił: (…) umowa zawarta
z NFZ nie przewidywała dotychczas realizacji zabiegu z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych w postaci krenoterapii (kuracja pitna – wody lecznicze) stosowanej trzy razy dziennie, głównie z uwagi na średnią wieku i stan przyjmowanych pacjentów oraz oczekiwania zgłaszane dotychczas przez pacjentów.

Do wykonywania zabiegów bodźcowych wykorzystywano także naturalne
surowce sprowadzane z obszarów innych uzdrowisk. Mając na uwadze optymalizację procesu leczniczego i poszerzenie oferty zabiegów bodźcowych
w zakładach leczniczych60, Prezes NFZ dopuścił możliwość prowadzenia
leczenia uzdrowiskowego przy użyciu naturalnych surowców leczniczych pochodzących z terenu innych uzdrowisk (§ 7 ust. 1 zarządzenia
Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków umów). Z takiej możliwości
korzystało 13 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (81%)61. Przy czym
aż w ośmiu zakładach zabiegi bodźcowe wykonane z użyciem surowców
pochodzących z innych uzdrowisk stanowiły ponad 30% wszystkich
zabiegów (a w dwóch zakładach – nawet 58% i 63%).
Najczęściej do zabiegów bodźcowych sprowadzano:
−− borowinę – 11 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego62,
−− wodę leczniczą – solankę – siedem zakładów63,
−− inne lecznicze wody (w tym mineralne) – dwa zakłady64.
Niewykorzystywanie do ‘zasadniczych zabiegów bodźcowych’ naturalnych
surowców leczniczych pochodzących z własnych uzdrowisk, jak również
funkcjonowanie uzdrowiska, które ich nie wydobywa lub nie wykorzystuje,
jest sprzeczne z ideą lecznictwa uzdrowiskowego.

60

Pismo znak DSM.401.67.2016 W.23843.LAJ z 9.09.2016 r.

61 W tym dziewięć zakładów leczniczych, które wykorzystywały do zabiegów bodźcowych własne
surowce i cztery zakłady, które nie wykorzystywały własnych surowców.
62 Wykorzystywano do fasonów borowinowych, galwanoborowiny, kąpieli borowinowych, solankowo-borowinowych i w zawiesinie borowinowej, jonoforezy borowinowej, tamponów borowinowych
oraz zawijań i okładów borowinowych.
63 Wykorzystywano do kąpieli leczniczych solankowych i solankowo-borowinowych oraz inhalacji.
64 Wykorzystywano do krenoterapii.
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Infografika nr 7
Wykorzystanie do zabiegów bodźcowych naturalnych surowców leczniczych pochodzących
z obszaru innych uzdrowisk

   
 

   

      

 
 

   



  

  





 
  


 

      

  
 
 

  

borowina
Źródło: Opracowanie własne NIK.
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Na etapie udzielania świadczeń zdrowotnych w leczeniu uzdrowiskowym,
żaden podmiot nie jest zobowiązany do przeprowadzania badań zachowania właściwości naturalnych surowców leczniczych.

Kontrola jakości
naturalnych surowców
leczniczych

Główny Inspektor Sanitarny, wyjaśniając – które laboratoria badawcze państwowych stacji sanitarno-epidemiologicznych są właściwe do pobierania
próbek do badania wody leczniczej i borowiny oraz wykonywania badań
mikrobiologicznych i fizykochemicznych, potwierdzających przydatność
tych surowców do celów leczniczych – stwierdził 65, że organy inspekcji sanitarnej nie pobierają próbek wody leczniczej oraz borowiny, jak
również nie wykonują badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych
potwierdzających przydatność tych surowców do celów leczniczych.
Wojewódzcy inspektorzy sanitarni poinformowali66, że organy inspekcji
sanitarnej nie mają kompetencji do kontrolowania naturalnych surowców
leczniczych pod względem mikrobiologicznym oraz fizykochemicznym,
potwierdzających ich przydatność do celów leczniczych. Inspektorzy,
w ramach kontroli przeprowadzanych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego badali pod względem czystości bakteriologicznej wyłącznie
wody lecznicze w basenach. Kontrole wody w basenach leczniczych były
przeprowadzane tylko z uwagi na bezpieczeństwo osób z nich korzystających. Jednocześnie wyjaśnili, że: basen rehabilitacyjny i leczniczy nie
mieszczą się w definicji pływalni w rozumieniu art. 2 pkt 8 ustawy z dnia
18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach
wodnych67. Natomiast w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda
na pływalniach68 określono, że przepisów rozporządzenia nie stosuje się
do pływalni, w których niecki basenowe są napełnione wodami o właściwościach leczniczych.
Mając na uwadze bezpieczeństwo pacjentów, niektóre powiatowe stacje
sanitarnoepidemiologiczne wykonywały badania mikrobiologiczne wód
leczniczych w basenach. Takie badania wykonywały powiatowe stacje
sanitarnoepidemiologiczne w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
na obszarze trzech z 13 województw (dolnośląskie69, śląskie70 i zachodniopomorskie71). Badania przeprowadzono w siedmiu z 45 uzdrowisk. Nieprawidłowości stwierdzono w 16 z 226 przeprowadzonych kontroli.

65 Pismo znak GIS-HŚ-NS-4320-71/ES/18 z 05.04.2018 r.
66 Pismo znak GIS-HŚ-NS-073-9/ES/18 z 26.04.2018 r.
67 Dz. U. z 2018 r. poz. 1482.
68 Dz. U. z 2015 r. poz. 2016.
69 Uzdrowiska: Cieplice Śląskie-Zdrój, Lądek-Zdrój i Świeradów-Zdrój.
70 Uzdrowiska: Goczałkowice-Zdrój i Ustroń.
71 Uzdrowiska: Kołobrzeg i Kamień Pomorski.
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40. Gołdap

36. Goczałkowice-Zdrój 41. Dąbki
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42. Świnoujście
 
43. Kołobrzeg

28. Horyniec-Zdrój
44. Połczyn-Zdrój
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38. Busko-Zdrój
29. Iwonicz-Zdrój
45. Kamień Pomorski
39. Solec-Zdrój
30. Polańczyk
31. Rymanów-Zdrój

województwa, w których nie jest
prowadzone leczenie uzdrowiskowe

województwa, w których NIK przeprowadziła
kontrole leczenia uzdrowiskowego

W województwie śląskim ustalono
przekroczenia parametrów mikrobiologiczwojewództwa, w których jest
72
.
nych w ośmiu przypadkach (naprowadzone
104 badane)
leczenie uzdrowiskowe
W województwie dolnośląskim ustalono przekroczenia parametrów mikrobioprzypadkach (na 35)73.

i nlogicznych
f o g r a fi k a n rw2 8
b

     

Infografika nr 8
      
Województwa, w których przeprowadzono kontrole sanitarne w basenach leczniczych
na obszarze uzdrowisk

województwa, w których nie jest
prowadzone leczenie uzdrowiskowe

województwa, w których przeprowadzono
kontrole sanitarne w basenach leczniczych

województwa, w których jest
prowadzone leczenie uzdrowiskowe

uzdrowiska, w których nie przeprowadzono kontoli

uzdrowiska, w których przeprowadzono kontole

Źródło: Opracowanie własne NIK.

Tylko woda lecznicza w basenach była badana przez uprawnione podi n f o g r a fi k a n r 2 c
mioty (wyłącznie pod względem zachowania parametrów mikrobiologicznych). Natomiast stosowane do zabiegów borowiny, wody lecznicze
z instalacji doprowadzających je do wanien leczniczych i pijalni uzdrowiskowych oraz wody lecznicze
do zabiegów inhalacji nie
wykorzystywane

podlegały takiemu nadzorowi. Naturalne surowce lecznicze stosowane
w leczeniu uzdrowiskowym nie były kontrolowane również pod względem
parametrów fizykochemicznych.
Minister Zdrowia wyjaśniając – które podmioty podległe Ministrowi
są właściwe w sprawie kontroli właściwości mikrobiologicznych i fizykochemicznych (w tym leczniczych) naturalnych surowców leczniczych,
72 Przez PPIS w Tychach (72 kontrole) i PPIS w Cieszynie (32).
73 Z tego: w powiecie kłodzkim – 21 (w 2016 r. – 14 i w 2017 r. – siedem), w powiecie jeleniogórskim
– cztery w 2016 r. i w powiecie lubańskim – 10 (w 2016 r. – cztery i w 2017 r. – sześć).
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wykorzystywanych w procesie leczenia uzdrowiskowego przez zakłady
lecznictwa uzdrowiskowego – nie wskazał takich instytucji. Według Ministra, potwierdzenia właściwości leczniczych naturalnych surowców dokonują uprawnione do tego jednostki i nie są to podmioty nadzorowane ani
podległe ministrowi właściwemu do spraw zdrowia74.
Potwierdzanie właściwości leczniczych naturalnych surowców przez uprawnione przez Ministra Zdrowia jednostki odbywa się raz na 10 lat, w związku
z ubieganiem się przez gminy uzdrowiskowe o otrzymanie lub utrzymanie
statusu uzdrowiska. Weryfikacja właściwości leczniczych tych surowców nie
jest prowadzona na bieżąco. Naturalne surowce lecznicze nie są też produktami leczniczymi i nie podlegają reżimowi Prawa farmaceutycznego. Nie ma
zatem gwarancji, że stosowane surowce są bezpieczne dla zdrowia pacjentów. Jedynie systematyczne jakościowe badania surowców przez uprawnione podmioty mogą zapewnić ich odpowiednią jakośći czystość, niezbędną dla
bezpieczeństwa zdrowia pacjentów i zachowania właściwości leczniczych.
Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego zobowiązane są dbać o jakość wód
leczniczych w basenach leczniczych, pijalniach uzdrowiskowych i tężniach.
Sposób eksploatacji basenu leczniczego oraz sposób monitorowania jakości
wody powinna określać instrukcja funkcjonalna opracowana dla każdego
basenu. W pijalni uzdrowiskowej jakość wód leczniczych nie powinna
zmieniać się pod względem sanitarno-higienicznym oraz wartości terapeutycznej ani w trakcie pobierania z ujęcia, przesyłania za pomocą instalacji
do pijalni, ani dystrybucji. Pijalnia powinna być wyposażona w graficzne
i opisowe tablice określające właściwości fizykochemiczne udostępnianych wód leczniczych oraz wskazania do ich stosowania w kuracji
pitnej. Tężnia powinna działać na podstawie instrukcji funkcjonalnej, określającej sposób wytwarzania aerozolu, zakres i częstotliwość monitorowania warunków sanitarnohigienicznych i funkcjonalnych, w tym jakości używanej wody.
W przypadku borowiny i naturalnego dwutlenku węgla, przepisy prawne
nie określają obowiązku monitorowania ich jakości przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego. W odniesieniu do borowiny przepisy prawne wskazują jedynie, że powinna być odpowiednio zabezpieczona przed zanieczyszczeniem i wysuszeniem, a borowina zużyta (odpadowa) nie może
być używana do zabiegów.
Niektóre zakłady lecznictwa uzdrowiskowego udzielające świadczeń opieki
zdrowotnej zlecały badania czystości (mikrobiologicznej) wód leczniczych
w pijalniach uzdrowiskowych i basenach leczniczych, a także borowiny
stosowanej do zabiegów. Badania takie przeprowadzono tylko w sześciu
zakładach leczniczych (na 16). Żaden z zakładów leczniczych nie zlecał
badań właściwości fizykochemicznych stosowanych surowców (w tym
zachowania ich właściwości leczniczych).

74 Pismo znak OZU.533.74.2018.EM z 29.06.2018 r.
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Badania wody leczniczej w pijalniach uzdrowiskowych zlecał tylko jeden
z pięciu zakładów leczniczych wykorzystujących ją do zabiegu krenoterapii75. Badania mikrobiologiczne były wykonywane co kwartał i nie wykazały nieprawidłowości. Badania te realizowała jednostka organizacyjna
skontrolowanego zakładu leczniczego. Pozostałe cztery zakłady lecznicze
nie zlecały takich badań76.
W siedmiu (na dziewięć) skontrolowanych pijalniach uzdrowiskowych
były graficzne i opisowe tablice określające właściwości fizykochemiczne
udostępnianych wód leczniczych oraz wskazania do ich stosowania w kuracji
pitnej77. Dwie pozostałe pijalnie nie były wyposażone w tablice78.
W dwóch pijalniach uzdrowiskowych (Kudowa-Zdrój i Nałęczów) na tablicach
były błędne oznaczenia wody leczniczej, wykorzystywanej do krenoterapii.
Przykład
W Kudowie-Zdroju oznaczono, że jedna z doprowadzonych do pijalni wód
pochodzi z ujęcia o nazwie „Śniadecki”, a faktycznie doprowadzona była woda
lecznicza z ujęcia „Moniuszko”. Woda z ujęcia „Śniadecki” nie była wodą leczniczą, której właściwości lecznicze zostały potwierdzone w świadectwach
wydanych przez uprawnione jednostki i w decyzji uzdrowiskowej. Według
wyjaśnień Zarządu Spółki Uzdrowisk Kłodzkich S.A. woda z ujęcia „Śniadecki”
została zastąpiona wodą z ujęcia „Moniuszko” ponad 25 lat temu, ale nie dokonano zmiany tabliczek z nazwą wody leczniczej.

W dwóch zakładach leczniczych do zabiegów krenoterapii wykorzystywano wody lecznicze pochodzące z innych uzdrowisk (Szczawnica, Krynica-Zdrój i Wysowa-Zdrój)79.
Dla siedmiu skontrolowanych basenów (w czterech zakładach lecznictwa
uzdrowiskowego80) opracowano instrukcje funkcjonalne określające sposób
eksploatacji basenów oraz sposób monitorowania jakości wody81. Wszystkie
cztery zakłady lecznicze zlecały systematyczne badania mikrobiologiczne
wody leczniczej w basenach. Badania wykonywały zewnętrzne laboratoria
lub powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne. W dwóch zakładach leczniczych stwierdzono obecność bakterii powyżej dopuszczalnych norm82.
Przykłady
W Uzdrowisku Kamień Pomorski S.A. badania wykazały w 11 przypadkach
(na 26 zbadanych) przekroczenie wskaźnika utlenialności83, a w pięciu przy75 Uzdrowiska Kłodzkie S.A. – w trzech pijalniach należących do zakładu.
76 Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A., Uzdrowisko Nałęczów S.A., Uzdrowisko Szczawnica S.A.
i Uzdrowisko Rabka S.A.
77 Duszniki-Zdrój, Krynica-Zdrój (jedna z trzech pijalni), Kudowa-Zdrój, Nałęczów, Polanica-Zdrój,
Rabka-Zdrój i Szczawnica.
78

Krynica-Zdrój (Pijalnia „Główna” i Pijalnia „Jan-Józef”).

79 Uzdrowisko Rabka S.A. i Uzdrowisko Świnoujście S.A.
80 PUC S.A., Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A., Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. i Uzdrowisko
Świnoujście S.A.
81 W PUC S.A. badaniem objęto dwa z trzech basenów leczniczych. W Uzdrowisku Kołobrzeg S.A.
były trzy baseny lecznicze.
82 Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. i Uzdrowisko Świnoujście S.A.
83 Indeks nadmanganianowy od 1,89 mg/l do 8,67 mg/l.
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padkach przekroczenie dopuszczalnej liczby bakterii Pałeczki ropy błękitnej
(Pseudomonas aeruginosa). Wyniki badań przekazano do właściwego organu
inspekcji sanitarnej, który wezwał Spółkę do oczyszczenia wody i doprowadzenia do dopuszczalnego poziomu obecności bakterii Pseudomonas aeruginosa
w systemie cyrkulacji wody basenowej. Spółka poinformowała Inspektorat
o zastosowaniu szokowego procesu chlorowania wody, przeprowadzeniu
dezynfekcji zbiornika rozchodowego i filtrów basenowych, zwiększeniu
poziomu chloru w basenie.
W Uzdrowisku Świnoujście S.A. badania wykazały w 11 przypadkach
(na 17 zbadanych) obecność bakterii powyżej dopuszczalnych norm. Spółka
podjęła w każdym przypadku środki zaradcze – przeprowadzono dezynfekcję instalacji wodnej i systemu uzdatniania wody, zastosowano odpowiednią
dawkę chloru i dokonano przegrzewu instalacji wodnej, zobowiązano fizjoterapeutów prowadzących zajęcia w basenie do zaostrzenia kontroli korzystania
z prysznica przed wejściem do basenu.

Badania parametrów mikrobiologicznych borowiny zlecano tylko w dwóch
(na 14) zakładach leczniczych stosujących ją do zabiegów84. Badanie borowiny w Uzdrowisku Krynica-Żegiestów S.A. wykonała jednostka organizacyjna skontrolowanego zakładu (laboratorium mikrobiologiczno-chemiczne produktów zdrojowych), a na zlecenie Uzdrowiska Kamień
Pomorski S.A. – powiatowa stacja sanitarno-epidemiologiczna. W pozostałych 12 zakładach lecznictwa uzdrowiskowego nie zlecano takich badań.
W 11 (na 14) zakładach leczniczych wykorzystujących borowinę do zabiegów
bodźcowych opracowano procedury określające proces technologiczny
użytkowania borowiny, które miały na celu zapobiec używaniu do zabiegów
peloidów zużytych (odpadowych). Procedury takiej nie opracowały trzy
zakłady lecznicze85. W zakładach tych nie stwierdzono przypadków wykorzystywania borowiny pozabiegowej (odpadowej) do zabiegów bodźcowych.
Tylko w jednym z trzech zakładów leczniczych, wykorzystujących naturalny dwutlenek węgla do kąpieli kwasowęglowych badano jego skład cząsteczkowy i izotopowy86. Badanie naturalnego dwutlenku węgla wykonał
podmiot zewnętrzny. Prezes Zarządu Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A.
wyjaśnił, że nie ma norm, które określają częstotliwość badań gazu. Przyjęto
iż wykonywane będą co 10 lat.
Zapisy instrukcji funkcjonalnych dla basenów leczniczych i tężni oraz tablice
określające właściwości fizykochemiczne udostępnianych wód leczniczych
w pijalniach czy pisemne procedury postępowania ze zużytą borowiną, nie
stanowią gwarancji, że stosowane do zabiegów naturalne surowce lecznicze
mają właściwe parametry. Taką gwarancję mogą dać jedynie systematyczne
badania wskaźników mikrobiologicznych i fizykochemicznych tych surowców, przeprowadzane przez uprawnione podmioty. Wyniki takich badań
pozwolą zadbać o właściwą jakość terapeutyczną stosowanych zabiegów.
W trakcie kontroli NIK stwierdzono przypadki braku oznakowania opakowań, w których, według wyjaśnień kierowników zakładów leczniczych,
znajdowały się naturalne surowce lub produkty stosowane do zabiegów

(Nie) Oznakowanie
i przechowywanie
naturalnych surowców
leczniczych

84 Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A. i Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A.
85 Sanatorium „Chemik”, Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A i Uzdrowisko Nałęczów S.A.
86 Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.
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bodźcowych. W czterech (na 16) skontrolowanych zakładach lecznictwa
uzdrowiskowego stwierdzono nieoznakowane worki, wiadra i pojemniki,
z substancjami używanymi do zabiegów87. Uniemożliwiało to ich identyfikację,
ustalenie nazwy preparatu, jego składu, pochodzenia, a także daty ważności.
Przepis art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych88
stanowi, że: towary powinny być oznakowane nazwą produktu, ilością
nominalną produktu oraz nazwą firmy tego, kto paczkował (lub zlecał paczkowanie). Natomiast w przepisie art. 7 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych89 określono, że zabrania się wprowadzania do obrotu,
wprowadzania do używania, dystrybuowania, dostarczania, udostępniania, instalowania, uruchamiania i używania wyrobów, dla których upłynął
termin ważności lub został przekroczony czas lub krotność bezpiecznego
używania, określone przez wytwórcę.
Przykłady
Sanatorium „Chemik”
yy plastikowe, białe wiaderka, w których dostarczano i przechowywano borowinę (torf leczniczy) nie miały etykiet i oznaczeń. Informacja o zawartości
tego pojemnika znajdowała się na kartce, umieszczonej wewnątrz wiaderka;
yy solankę do inhalacji solankowych dostarczono i przechowywano w półprzezroczystych 30 I pojemnikach, które nie miały etykiet i nie były oznaczone. Solankę zakupioną w 2015 r. wykorzystywano do zabiegów w latach
2016–2018. Etykieta solanki połczyńskiej, zakupionej w trakcie kontroli
NIK, określała termin przydatności do użycia – 12 miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. Zatem termin ważności solanki upłynął
w latach 2016–2018.
Uzdrowiska Kłodzkie S.A.
yy w dwóch zakładach przyrodoleczniczych (Kudowa-Zdrój i Polanica-Zdrój)
składowano łącznie 18 sztuk czarnych, plastikowych, nieoznaczonych oraz
nieopisanych wiader. Zarząd Spółki wyjaśnił, że: (…) dostawa borowiny
realizowana była na palecie owiniętej folią, po której rozwinięciu istniała
dopiero możliwość weryfikacji oznakowania wiader. W przypadku zakładu
przyrodoleczniczego w Polanicy-Zdroju pracownik gospodarczy przyjmujący
dostawę nie zauważył braku etykiet (…). W przypadku zakładu przyrodoleczniczego w Kudowie-Zdroju w wiadrach stwierdzono borowinę analogiczną
do tej, którą otrzymywano do tej pory od producenta. Zwrócono się ponadto
do producenta o wyjaśnienie sytuacji, który pisemnie potwierdził zgodność
przedmiotu dostawy z przedmiotem złożonego zamówienia i wskazał, iż etykiety omyłkowo nie zostały naklejone na pojemniki (…).

Przykłady nieoznakowanych pojemników, w których wg wyjaśnień kierowników kontrolowanych jednostek przechowywano naturalne surowce
lecznicze.

87 Sanatorium „Chemik”, Uzdrowiska Kłodzkie S.A, Uzdrowisko Nałęczów S.A. i Uzdrowisko
Swoszowice sp. z o.o.
88 Dz. U. z 2015 r. poz. 1161, ze zm.
89 Dz. U. z 2017 r. poz. 211, ze zm.
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Zdjęcie nr 6, 7, 8, 9, 10 i 11
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Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Uzdrowiskowe zakłady górnicze, a także inni producenci stosują różne
nazwy naturalnych surowców leczniczych czy produktów pochodnych90.
Brak jednolitości i jednoznaczności nazw surowców i produktów uniemożliwia również weryfikację substancji stosowanych do zabiegów lecznictwa uzdrowiskowego.
Trzy skontrolowane podmioty 91, prowadzące jednocześnie zakłady lecznictwa uzdrowiskowego i uzdrowiskowe zakłady górnicze sprzedawały:
−− w workach – „borowinę suchą ze złoża” lub „borowinę mieloną”;
−− w wiadrach – „pastę borowinową”, „borowinę naturalną ekstra”
lub „borowinę drobnomieloną”;
−− w kartonach – „borowinę uzdrowiskową – kurację”;
−− w plastrach – „borowinę – plaster” i „kurację domową”.

90 Na workach umieszczano nazwy takie jak: „borowina sucha ze złoża” lub „borowina mielona”,
na wiadrach – „pasta borowinowa”, „borowina naturalna ekstra” lub „borowina drobnomielona”,
na kartonach – „borowina uzdrowiskowa – kuracja” lub „pasta borowinowa lecznicza”,
na plastrach – „pasta borowinowa”, „borowina – plaster” i „kuracja domowa”.
91 Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A., Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A i Uzdrowisko Kołobrzeg S.A.
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Zdjęcie nr 12
Pasta borowinowa w plastrach

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Kontrola NIK wykazała także przypadki niewłaściwego przechowywania
naturalnych surowców leczniczych:
Przykłady
Uzdrowisko Krynica-Żegiestów S.A.
yy borowinę w workach foliowych składowano na placu Spółki. Worki z borowiną nie leżały pod zadaszeniem, były przykryte folią, która nie obejmowała wszystkich worków. Około 85% worków z borowiną składowano
bezpośrednio na płytach betonowych, a pozostałą część worków na paletach. Siedem worków z borowiną, które nie zostały zabezpieczone folią było
uszkodzonych – rozerwanych. Na workach z borowiną nie oznaczono daty
ważności oraz daty produkcji.
Sanatorium ZNP
yy solanka połczyńska była dostarczana w pojemnikach 1000 l, następnie
przelewana do 5 litrowych butelek (podpisanych jedynie „solanka połczyńska”, bez podania składu, daty produkcji i daty ważności) i przenoszona
z magazynu surowców naturalnych do sal zabiegowych, w których używano
jej do kąpieli solankowych.

42

WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Zdjęcie nr 13 i 14
Borowina przechowywana w uszkodzonych workach (bez zadaszenia)

Źródło: Materiały z kontroli NIK.
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Zdjęcie nr 15
Solanka przechowywana w nieoryginalnych opakowaniach

Źródło: Materiały z kontroli NIK.

Zgodnie z § 7 pkt 14 lit. d rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać zakłady przechowywane peloidy powinny być odpowiednio zabezpieczone przed zanieczyszczeniem i wysuszeniem.
Składowanie borowiny w rozerwanych workach, na wolnym powietrzu bez zadaszenia, bez osłony przed słońcem, wiatrem czy opadami,
może wpływać na utratę jej właściwości leczniczych. Wykorzystywanie
do zabiegów takich surowców może stwarzać zagrożenie dla zdrowia
pacjentów.
(Nie) Dostosowanie
zakładów leczniczych
do warunków
eksploatacyjnych,
funkcjonalnych
i technicznych

Zakłady lecznicze powinny zostać dostosowane do wymogów określonych
w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady,
w terminie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2018 r. Pierwotny termin
dostosowania zakładów do wymogów rozporządzenia, Minister Zdrowia
określił do 31 grudnia 2016 r.92 Następnie 30 grudnia 2016 r. termin ten
przedłużył do końca 2018 r. Aż w 15 (na 16) skontrolowanych zakładach
lecznictwa uzdrowiskowego istnieje ryzyko niedostosowania zakładów
do warunków eksploatacyjnych, funkcjonalnych i technicznych, w terminie
określonym przez Ministra Zdrowia.
Stwierdzono następujące odstępstwa od tych wymogów:
yy w zakładach przyrodoleczniczych czterech zakładów lecznictwa uzdrowiskowego nie było gabinetów lekarskich i punktów pielęgniarskich93.
W jednym zakładzie pomieszczenia zabiegowe nie były zaopatrzone w leki
pierwszej pomocy i zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej94;
yy w zakładach przyrodoleczniczych 10 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego nie było co najmniej jednej sali wypoczynkowej odpowiedniej
92 Termin ten został zmieniony rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 12 grudnia 2016 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady
i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. poz. 2069). Weszło w życie 30.12.2016 r.
93 PUC S.A., Sanatorium „Ciche Wąwozy”, Uzdrowiska Kłodzkie S.A., Uzdrowisko Połczyn Grupa
PGU S.A.
94 PUC S.A.
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yy

yy
yy

yy
yy
yy

do rodzajów i liczby stanowisk zabiegowych95;
sale wypoczynkowe w zakładach przyrodoleczniczych sześciu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego nie spełniały wszystkich warunków
organizacyjnych96:
−− nie zapewniono odpowiedniej liczby leżanek przy kąpielach mineralnych i peloidowych – w dwóch zakładach lecznictwa uzdrowiskowego97. W Sanatorium ZNP i Uzdrowisku Nałęczów S.A., w sali
wypoczynkowej nie było leżanek umożliwiających wypoczynek
po zabiegach;
−− nie zapewniono oddzielnych sal wypoczynkowych dla kobiet i mężczyzn w zakładach przyrodoleczniczych pięciu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego98;
przy wannach kąpielowych nie zamocowano instalacji przywoławczej
w jednym zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego99;
pomieszczenia, w których do celów leczniczych wykorzystywano dwutlenek węgla w postaci gazowej lub w przypadku, gdy wydzielał się on
z wód leczniczych, nie były wyposażone w dolne przelewy gazowe oraz
w wentylację mechaniczną wyposażoną w wyciąg dolny – w dwóch
zakładach lecznictwa uzdrowiskowego100;
pomieszczenia kuchni borowinowej lub pomieszczenia do peloidoterapii nie były wyposażone w wentylację nawiewno-wywiewną
– w dwóch zakładach lecznictwa uzdrowiskowego101;
pijalnia uzdrowiskowa nie została wyposażona w salę spacerową
– w jednym zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego102;
przebieralnie basenów nie były wyposażone w szaf ki na ubrania
pacjentów – w dwóch zakładach lecznictwa uzdrowiskowego103.

Kierownicy skontrolowanych zakładów leczniczych wyjaśnili, że wymogi dotyczące sal wypoczynkowych są nieadekwatne do zakładów leczniczych, w których zakład przyrodoleczniczy połączony jest z częścią
hotelową. Uzasadniali, że pacjenci nie korzystali z sal wypoczynkowych,
po zabiegach kierowali się do pomieszczeń, w których byli zakwaterowani,
i w których funkcjonowała instalacja przywoławcza. Dostosowanie zakładów leczniczych do tych wymogów uznali za niezasadne i niegospodarne,
z powodu konieczności utrzymywania pomieszczeń niewykorzystywanych przez pacjentów.

95 PUC S.A., Sanatorium „Chemik”, Sanatorium „Ciche Wąwozy”, Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A.,
Uzdrowiska Kłodzkie S.A., Uzdrowisko Nałęczów S.A., Uzdrowisko Połczyn Grupa PGU S.A.,
Uzdrowisko Rabka S.A., Uzdrowisko Szczawnica S.A. i Uzdrowisko Świnoujście S.A.
96 Sanatorium ZNP, Uzdrowisko Kołobrzeg S.A., Uzdrowisko Nałęczów S.A., Uzdrowisko Swoszowice
sp. z o.o., Uzdrowisko Świnoujście S.A. i 22 WSZUR.
97 Uzdrowisko Kołobrzeg S.A. i Uzdrowisko Swoszowice sp. z o.o.
98 Sanatorium ZNP, Uzdrowisko Nałęczów S.A., Uzdrowisko Swoszowice sp. z o.o., Uzdrowisko
Świnoujście S.A. i 22 WSZUR.
99 Uzdrowiska Kłodzkie S.A. w jednym z trzech skontrolowanych obiektów.
100 Uzdrowiska Kłodzkie S.A. i Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A.
101 Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. i Uzdrowiska Kłodzkie S.A.
102 W jednej z trzech pijalni należących do Uzdrowiska Krynica-Żegiestów S.A.
103 PUC S.A. i Uzdrowisko Świnoujście S.A.
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Przepisy rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać
zakłady nie rozróżniają wymogów dotyczących: oddziałów zabiegowych,
pomieszczeń, urządzeń czy wyposażenia sali wypoczynkowej od tego czy
zakład przyrodoleczniczy jest samodzielnym zakładem lecznictwa uzdrowiskowego czy integralną częścią podmiotu udzielającego świadczeń
zdrowotnych, wyposażonego w bazę hotelową. Regulacje prawne zawarte w rozporządzeniu określają – bez jakichkolwiek wyjątków – w jakim
stosunku powinny być przeliczane leżanki do stanowisk zabiegowych oraz
w jakich okolicznościach powinny funkcjonować odrębne sale wypoczynkowe dla kobiet i mężczyzn.
(Nie) Aktualizowanie
danych w ewidencji
zakładów i urządzeń
lecznictwa
uzdrowiskowego

Kierownicy skontrolowanych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego,
po uzyskaniu wpisu zakładu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą104, wywiązali się z obowiązku określonego w art. 27 ust. 3
ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, dotyczącego zgłoszenia zakładu
i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do ewidencji, prowadzonej przez
naczelnego lekarza uzdrowiska.
Kierownicy czterech (na 16) zakładów lecznictwa uzdrowiskowego nie
dokonali aktualizacji danych ujętych w ewidencji zakładów i urządzeń
lecznictwa105 . Obowiązek zgłaszania zmian danych objętych taką ewidencją określony został w przepisie art. 27 ust. 5 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym. Do ewidencji należy zgłosić zmiany dotyczące np. zakresu
i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych czy informacji o kwalifikacjach pracowników na poszczególnych rodzajach stanowisk związanych
z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Kierownicy trzech zakładów leczniczych nie aktualizowali informacji
o osobach pracujących na poszczególnych rodzajach stanowisk związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych106.
Kierownicy czterech zakładów leczniczych nie aktualizowali danych dotyczących wyposażenia zakładów leczniczych w stanowiska zabiegowe107.
Przykład
Uzdrowisko Świnoujście S.A.108
yy liczba stanowisk zabiegowych do wykonywania zabiegów z użyciem naturalnych surowców leczniczych była o 46 miejsc większa od liczby stanowisk
zgłoszonych do ewidencji.

104 O którym mowa w ustawie o działalności leczniczej.
105 Sanatorium „Chemik”, Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A., Uzdrowiska Kłodzkie S.A i Uzdrowisko
Świnoujście S.A.
106 Sanatorium „Chemik”, Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A. i Uzdrowisko Świnoujście S.A.
107 Sanatorium „Chemik”, Uzdrowisko Kamień Pomorski S.A., Uzdrowiska Kłodzkie S.A. i Uzdrowisko
Świnoujście S.A.
108 Dane zgłoszone do ewidencji zakładów i urządzeń (wg stanu na: 20.05.2014 r. i 20.05.2016 r.)
nie były zgodne ze stanem faktycznym ustalonym w toku oględzin przeprowadzanych przez
kontrolerów NIK w dniu 23.05.2018 r.
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5.2. Nadzór nad wykorzystywaniem naturalnych surowców
leczniczych
Na obszarze pięciu województw109, w których funkcjonowały 254 zakłady
lecznictwa uzdrowiskowego, skontrolowani wojewodowie powołali ośmiu
naczelnych lekarzy uzdrowisk dla 31 uzdrowisk:
−− trzech naczelnych lekarzy dla województwa dolnośląskiego (dla 11 uzdrowisk)110,
−− dwóch w województwie zachodniopomorskim (dla pięciu uzdrowisk)111,
−− po jednym – w województwach kujawsko-pomorskim, lubelskim
i małopolskim (odpowiednio dla: trzech112, dwóch113, dziewięciu uzdrowisk i sanatorium w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym
w Kopalni Soli „Wieliczka”).
Nadzór wojewodów nad wykorzystywaniem naturalnych surowców
w leczeniu uzdrowiskowym nie był w pełni skuteczny. Wojewodowie
weryfikowali działania podejmowane przez naczelnych lekarzy uzdrowisk
i pośredniczyli w przekazywaniu Ministrowi Zdrowia rocznych sprawozdań z ich działalności.

Nadzór wojewodów
nad wykorzystywaniem
naturalnych surowców
leczniczych

Wojewodowie nie planowali wydatków na wykonanie badań właściwości
mikrobiologicznych i fizykochemicznych używanych surowców114 . Planowali głównie wydatki na wynagrodzenia naczelnych lekarzy uzdrowisk
i na działalność związaną np. z obsługą rozmów telefonicznych, podróży
służbowych czy wynajmem pomieszczeń.
Stosownie do art. 28 ust. 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, działalność
naczelnego lekarza uzdrowiska jest finansowana ze środków właściwego
wojewody. Jak stanowi art. 28 ust. 2 tej ustawy, jedynym ustawowym ograniczeniem kosztów związanych z działalnością naczelnego lekarza jest wysokość
jego wynagrodzenia. Z budżetu wojewody mogą być pokrywane wszystkie koszty związane z realizacją ustawowych zadań lekarzy, określonych w art. 24a ust. 1
ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym oraz rozporządzeniu Ministra Zdrowia
z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska115, w szczególności zadania dotyczącego monitorowania wykorzystywania surowców, których używa się do leczenia pacjentów.
Siedmiu powołanych przez wojewodów naczelnych lekarzy uzdrowisk realizowało wymóg określony w § 3 pkt 2 rozporządzenia w sprawie naczelnego
lekarza uzdrowiska, dotyczący monitorowania wykorzystywania naturalnych
surowców leczniczych przez zakłady lecznicze116.
Zadania tego nie wykonywał naczelny lekarz uzdrowisk powołany dla
uzdrowisk województwa małopolskiego. Dyrektor Wydziału Polityki Społecznejw Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim wyjaśnił, że w rozporządzeniu

Monitorowanie
wykorzystania
naturalnych surowców
leczniczych przez
naczelnych lekarzy
uzdrowisk

109 Dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, małopolskim i zachodniopomorskim.
110 W tym jeden naczelny lekarz pełnił funkcję do czerwca 2017 r.
111 Połczyn-Zdrój, Kołobrzeg i Dąbki oraz Świnoujście i Kamień Pomorski.
112 Ciechocinek, Inowrocław i Wieniec-Zdrój.
113 Województwo lubelskie (dla dwóch uzdrowisk Nałęczów i Krasnobród).
114 Z wyłączeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego – badania kontrolne w ramach kontroli
rozpoznawczej R/17/005 nie obejmowały tego zagadnienia.
115 Dz. U. Nr 161, poz. 976 – dalej: rozporządzenie w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska.
116 Z województwa dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego, lubelskiego i zachodniopomorskiego.
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w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska wskazane są zadania (…), które
w opinii Urzędu, nie mają charakteru zadań obowiązkowych do realizacji
w każdej sytuacji. Mają charakter możliwych do realizacji zadań. Powinny
być podejmowane dopiero w sytuacji powzięcia wątpliwości przez naczelnego
lekarza, co do prawidłowości postępowania w którymkolwiek z obszarów.
Kontrola NIK wykazała, że aż w trzech (na czterech) skontrolowanych zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w województwie małopolskim stosowano do zabiegów bodźcowych produkty, które nie są naturalnymi surowcami
leczniczymi (pastę, plastry i żel borowinowy oraz płyn siarczkowy).
Naczelni lekarze skontrolowali od 14,9% do 100% nadzorowanych przez siebie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego117. Najmniej zakładów leczniczych
skontrolował naczelny lekarz uzdrowisk województwa małopolskiego
(tylko siedem na 47). W pięciu województwach naczelni lekarze uzdrowisk przeprowadzili ogółem 126 kontroli. W ramach 89 z nich (70,6%)
naczelni lekarze sprawdzali, czy zakłady lecznicze miały świadectwa
wydane przez uprawnione jednostki, umowy w sprawie dostarczania
naturalnych surowców leczniczych oraz rodzaje i liczbę wykonywanych
zabiegów z użyciem naturalnych surowców leczniczych.
Trzech naczelnych lekarzy uzdrowisk118, w wyniku przeprowadzonych kontroli
(w województwie lubelskim i zachodniopomorskim) stwierdziło, że do
zabiegów bodźcowych wykorzystywano produkty, które nie są naturalnymi surowcami leczniczymi, takie jak: sztuczny dwutlenek węgla (gaz
techniczny), pasta borowinowa, plastry borowinowe, żel borowinowy, sól
bocheńska, sól iwonicka, szlam ciechociński, kostka borowinowa. Pozostali czterej naczelni lekarze uzdrowisk (w województwie dolnośląskim
i kujawsko-pomorskim) nie stwierdzili takich nieprawidłowości w wykonywaniu zabiegów bodźcowych. Naczelni lekarze uzdrowisk województwa
dolnośląskiego wskazali w swoich wyjaśnieniach na stanowisko zajęte w tej
sprawie przez Konsultanta Krajowego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej119. W stanowisku tym wskazano, że: plastry borowinowe spełniają definicję produktu borowinowego, tzn. w pełni naturalnego
surowca leczniczego, w których jedyną dopuszczalną ingerencją jest zmiana technologii jego przygotowania. NIK zauważa, że w stanowisku tym
Konsultant Krajowy wskazał także, że: „(…) produkty te powstały głównie
do zastosowań pozauzdrowiskowych, jako kontynuacja leczenia, jednak
od lat stosowne są w wielu uzdrowiskach w Polsce (…)”.

117 W województwie małopolskim – 14,9%, w zachodniopomorskim – 39,6%, w kujawsko-pomorskim
– 54,5%, w dolnośląskim 67,9%, w lubelskim – 100%.
118 Naczelny Lekarz dla uzdrowisk Połczyn-Zdrój, Kołobrzeg i Dąbki, Naczelny Lekarz dla uzdrowisk
Świnoujście i Kamień Pomorski oraz Naczelny Lekarz Uzdrowisk dla województwa lubelskiego.
119 Pismo znak PW 14.2016 z 19.10.2016 r. (skierowane do Dyrektora Zachodniopomorskiego
Oddziału Wojewódzkiego NFZ).
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WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI
Kontrola NIK wykazała stosowanie w leczeniu uzdrowiskowym produktów, które nie są naturalnymi surowcami leczniczymi we wszystkich pięciu
województwach, w aż 12 (na 16) skontrolowanych zakładach leczniczych.
W ramach monitorowania wykorzystania naturalnych surowców leczniczych, naczelni lekarze uzdrowisk nie zlecali wykonania badań mikrobiologicznych i fizykochemicznych (jakościowych) surowców stosowanych
przez zakłady do leczenia uzdrowiskowego. W związku z tym nie zgłaszali wojewodom potrzeby zabezpieczenia na taki cel odpowiednich środków
finansowych. Nie zlecali również wykonania takich badań skontrolowanym
zakładom leczniczym. Jako przyczynę nieprzeprowadzania takich badań,
wskazywali na badania surowców w złożach borowiny i w ujęciach wód
leczniczych.
Podkreślić należy, iż badania surowców ze złóż i odwiertów prowadzone
są raz na 10 lat, w celu utrzymania statusu uzdrowiska lub przy staraniu
się o taki status.
Naczelni lekarze uzdrowisk, za pośrednictwem wojewodów, składali Ministrowi Zdrowia co 12 miesięcy informacje o swojej działalności120. Przekazane przez naczelnych lekarzy uzdrowisk sprawozdania zostały przyjęte
przez Ministra Zdrowia, który nie kwestionował sposobu ich sporządzenia
oraz zakresu realizowanych zadań.

120 Jeden naczelny lekarz uzdrowisk (z trzech powołanych przez Wojewodę Dolnośląskiego) pełnił
swoją funkcję do czerwca 2017 r. i nie złożył sprawozdania za okres ostatnich 12 miesięcy.
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6. ZAŁĄCZNIKI
6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Pytanie definiujące cel
główny kontroli

Dokonanie oceny czy w lecznictwie uzdrowiskowym prawidłowo wykorzystywano naturalne surowce lecznicze.

Pytania definiujące cele
szczegółowe kontroli

1. Czy zakłady lecznictwa uzdrowiskowego prawidłowo wykorzystywały
naturalne surowce lecznicze?
2. Czy nadzór nad wykorzystywaniem naturalnych surowców leczniczych
był skuteczny?

Zakres podmiotowy

Kryteria kontroli

Kontrolą objęto 21 jednostek z terenu województw: dolnośląskiego, kujawsko-pomorskiego121, lubelskiego, małopolskiego i zachodniopomorskiego:
16 zakładów lecznictwa uzdrowiskowego na podstawie na art. 2 ust. 1,
ust. 2 i ust. 3 ustawy o NIK oraz pięć urzędów wojewódzkich na podstawie
art. 2 ust. 1 ustawy o NIK.
Legalność i rzetelność.
W dziewięciu jednostkach kontrolę przeprowadzono z uwzględnieniem
kryteriów legalności i rzetelności, określonych w art. 5 ust. 1 i ust. 2 ustawy o NIK, a w 12 jednostkach – kryterium legalności, określonym w art. 5
ust. 3 ustawy o NIK.

Okres objęty kontrolą
Okres przeprowadzenia
kontroli
Działania na podstawie
art. 29 ustawy o NIK

Pozostałe informacje

1 stycznia 2016 r. do 31 marca 2018 r. oraz okres wcześniejszy lub późniejszy,
jeżeli zaistniałe zdarzenia miały wpływ na kontrolowaną działalność.
18 kwietnia 2018 r. do 2 lipca 2018 r.
Najwyższa Izba Kontroli na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy
o NIK wystąpiła do Ministra Zdrowia, Prezesa NFZ, Głównego Inspektora
Farmaceutycznego, Głównego Inspektora Sanitarnego, Dyrektora Zachodniopomorskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Konsultanta Krajowego w dziedzinie balneologii i medycyny fizykalnej oraz dziesięciu gmin
uzdrowiskowych i dwóch naczelnych lekarzy uzdrowisk.
Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej NIK, m.in. w związku
z wynikami kontroli koordynowanej przez delegaturę NIK w Szczecinie,
dotyczącej spełniania wymogów określonych dla uzdrowisk (P/16/091
„Spełnianie wymogów określonych dla uzdrowisk”). Kontrola ta wykazała ryzyko wykorzystywania naturalnych surowców leczniczych, które nie
spełniają wymaganych parametrów.
Do kontroli P/18/098 wytypowano zakłady lecznictwa uzdrowiskowego,
funkcjonujące na terenie trzech województw (dolnośląskie, małopolskie
i zachodniopomorskie), w których zlokalizowanych jest najwięcej uzdrowisk (od pięciu do 11) oraz jedno województwo o najmniejszej liczbie
uzdrowisk (lubelskie). Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego wytypowano
do kontroli w sposób celowy przy zastosowaniu dwóch kryteriów:
−− zakres prowadzonej działalności – z uwzględnieniem zakładów prowadzących jednocześnie działalność dotyczącą lecznictwa uzdrowiskowego oraz wydobywania naturalnych surowców leczniczych;
121 W t ym trzy jednostki kontrolowane w ramach kontroli rozpoznawczej R/17/005
„Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym
w wybranych zakładach lecznictwa uzdrowiskowego w Uzdrowisku Ciechocinek” (dwa zakłady
lecznictwa uzdrowiskowego i Kujawsko–Pomorski Urząd Wojewódzki).
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−− wartość umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju
lecznictwo uzdrowiskowe zawartych z oddziałami wojewódzkimi NFZ
(umowy powyżej 1 mln zł).
Wyniki kontroli przedstawiono w 21 wystąpieniach pokontrolnych, w których sformułowano 39 wniosków pokontrolnych.

Stan realizacji wniosków
pokontrolnych

Z informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków wynika,
że do dnia sporządzenia Informacji zrealizowano 37, podjęto działania
w celu realizacji dwóch.

Zgłoszone zastrzeżenia

Do treści sześciu wystąpień pokontrolnych złożono 10 zastrzeżeń, z których osiem oddalono, jedno uwzględniono w całości, a jedno częściowo.
Nieprawidłowo zaklasyfikowane wydatki w wysokości 211 475,70 zł,
poniesione w latach 2016–2018 (do 31.03.) na działalność naczelnych lekarzy uzdrowisk województwa zachodniopomorskiego – ujęte w dziale 750
– Administracja publiczna, rozdziale 75011 – Urzędy wojewódzkie,
zamiast w dziale 851 – Ochrona zdrowia, w budżecie Wojewody Zachodniopomorskiego (w części 85/32 – województwo zachodniopomorskie).

Finansowe rezultaty
kontroli

W kontroli uczestniczyły cztery Delegatury NIK.

Wykaz jednostek
kontrolowanych

Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika
jednostki
kontrolowanej

Ocena
kontrolowanej
działalności

1.

Lubelski Urząd
Wojewódzki

Przemysław
Czarnek
Wojewoda Lubelski

Opisowa

2.

Sanatorium
„Ciche Wąwozy”
w Nałęczowie NZOZ

Rafał Zbytniewski
Dyrektor

Opisowa

Lp.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Delegatura NIK
w Lublinie
3.

Sanatorium
Uzdrowiskowe Związku
Nauczycielstwa
Anna Lewandowska
Polskiego
Dyrektor
im. Władysława
Petrykiewicza

Opisowa

4.

Zakład Leczniczy
Uzdrowisko
Nałęczów S.A.

Piotr Hubert
Marczyk
Prezes Zarządu

Opisowa

5.

Małopolski Urząd
Wojewódzki

Piotr Ćwik
Wojewoda
Małopolski

Opisowa

6.

Uzdrowisko
Krynica-Żegiestów S.A.

Grzegorz Biedroń
Prezes Zarządu

Opisowa

Uzdrowisko Rabka S.A.

Jadwiga Kawwa
Prezes Zarządu

Opisowa

8.

Uzdrowisko Kraków
Swoszowice
sp. z o.o.

Krzysztof Szewczak
Prezes Zarządu

Opisowa

9.

Uzdrowisko
Szczawnica S.A.

Gabriela Kierzyk
Prezes Zarządu

Opisowa

7.

Delegatura NIK
w Krakowie
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Nazwa jednostki
kontrolowanej

Imię i nazwisko
kierownika
jednostki
kontrolowanej

Ocena
kontrolowanej
działalności

10.

Zachodniopomorski
Urząd Wojewódzki

Tomasz Hinc
Wojewoda
Zachodniopomorski

Opisowa

11.

Sanatorium
Uzdrowiskowe DUKAT
Medical Spa sp. z o.o.
w Dąbkach

Mariusz Urbanowicz
Prezes Zarządu

Opisowa

12.

Uzdrowisko Kamień
Pomorski S.A.

Arkadiusz Waszak
Prezes Zarządu

Opisowa

13.

Uzdrowisko
Kołobrzeg S.A.

Mateusz Korkuć
Prezes Zarządu

Opisowa

Uzdrowisko Połczyn
Grupa PGU S.A.

Romuald Michel
Prezes Zarządu

Opisowa

Uzdrowisko
Świnoujście S.A.

Dariusz Śliwiński
Prezes Zarządu

Opisowa

16.

Kujawsko-Pomorski
Urząd Wojewódzki

Mikołaj
Bogdanowicz
Wojewoda
Kujawsko-Pomorski

Opisowa

17.

Przedsiębiorstwo
Uzdrowisko
Ciechocinek S.A.

Marcin Zajączkowski
Prezes Zarządu

Opisowa

18.

22 Wojskowy Szpital
Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny
w Ciechocinku

Ireneusz Lelwic
Dyrektor

Opisowa

19.

Dolnośląski Urząd
Wojewódzki

Paweł Hreniak
Wojewoda
Dolnośląski

Opisowa

Sanatorium
Uzdrowiskowe
„Chemik” sp. z o.o.

Wiesław Kosiba
Prezes Zarządu

Opisowa

Uzdrowiska
Kłodzkie S.A.
Grupa PGU

Jacek Augustyn
p.o. Prezes Zarządu

Opisowa

Lp.

14.
15.

20.

21.

Jednostka
organizacyjna NIK
przeprowadzająca
kontrolę

Delegatura NIK
w Szczecinie122

Delegatura NIK
we Wrocławiu

122 W tym poz. 16-18 w ramach kontroli rozpoznawczej R/17/005 „Wykorzystywanie naturalnych
surowców leczniczych w lecznictwie uzdrowiskowym w wybranych zakładach lecznictwa
uzdrowiskowego w Uzdrowisku Ciechocinek”.
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6.2. Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno-ekonomicznych
Zgodnie z art. 2 pkt 8 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach
uzdrowiskowych123 naturalnymi surowcami leczniczymi, które mogą być
stosowane do zabiegów bodźcowych w leczeniu uzdrowiskowym finansowym przez NFZ, są wyłącznie wody, peloidy i gazy o potwierdzonych
właściwościach leczniczych.

Naturalne surowce
lecznicze

Potwierdzenie właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych
i właściwości leczniczych klimatu odbywa się na podstawie udokumentowanych badań potwierdzających te właściwości oraz wykluczających
negatywne oddziaływanie na organizm ludzki (art. 36 ust. 3 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym). Potwierdzenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych (oraz właściwości leczniczych klimatu)
dokonują uprawnione przez Ministra Zdrowia jednostki. Zgodnie z § 1
rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie
zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich
oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości124 – oceny właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i klimatu dokonuje się na podstawie udokumentowanych badań przeprowadzonych w okresie 24 miesięcy przed złożeniem wniosku o potwierdzenie ich
właściwości leczniczych. Załącznik nr 4 do tego rozporządzenia określa
kryteria oceny leczniczych właściwości wód, gazów i peloidów oraz ich przydatności do celów leczniczych. Zakres badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych wód i gazów leczniczych obejmuje badanie właściwości
fizycznych i fizykochemicznych125, badanie składników mineralnych zdysocjowanych126, badanie składników mineralnych niezdysocjowanych127, badanie
składników gazowych128, badanie substancji organicznych potencjalnie
szkodliwych dla zdrowia i wskaźników zanieczyszczenia129oraz badanie
wskaźników zanieczyszczenia mikrobiologicznego130.

123 Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, ze zm. – dalej: ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym.
124 Dz. U. z 2018 r. poz. 605 – dalej: rozporządzenie w sprawie zakresu badań naturalnych surowców
leczniczych.
125 Odczyn wody; temperatura wody; potencjał redox; przewodność elektrolityczna właściwa
mierzona na wypływie wody z ujęcia; absorbancja wody; całkowita aktywność promieniotwórcza.
126 Kationy: amonu, sodu, potasu, wapnia, magnezu, manganu, żelaza, litu, baru, strontu, miedzi,
cynku, niklu, kadmu, ołowiu, chromu, selenu, arsenu, glinu, antymonu, kobaltu i rtęci; aniony:
fluorkowy, chlorkowy, bromkowy, jodkowy, siarczanowy, wodorowęglanowy, azotanowy
(III i V), fosforanowy, siarczkowy, cyjankowy.
127 Związki boru i krzemu.
128 Dwutlenek węgla; siarkowodór; radon.
129 Fenole; wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne(WWA); substancje powierzchniowo
czynne (anionowe); pestycydy.
130 Bakterie grupy coli; bakterie coli typu kałowego; Pseudomonas aeruginosa; Streptococcus
faecalis; Clostridia redukujące siarczyny; ogólna liczba bakterii wyhodowanych na agarze
w 1 dm3 wody, w temperaturach +22°C/74 h oraz +37°C/24 h.
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Uzdrowisko

Status uzdrowiska nadawany jest w drodze rozporządzenia Rady Ministrów, na wniosek Ministra Zdrowia, po potwierdzeniu w drodze decyzji
spełnienia przez obszar warunków niezbędnych do uzyskania statusu
uzdrowiska.
Gmina, na obszarze, której znajduje się uzdrowisko (lub obszar ochrony
uzdrowiskowej), zgodnie z art. 43 ust. 1–3 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, jest obowiązana do sporządzenia i przedstawienia, nie rzadziej niż raz na 10 lat, Ministrowi Zdrowia operatu uzdrowiskowego,
celem potwierdzenia spełnienia na jej obszarze albo jego części wymagań
określonych w ustawie (np. występowania na danym obszarze naturalnych surowców leczniczych). Minister Zdrowia stwierdza, w oparciu
o przesłany operat uzdrowiskowy, spełnienie warunków, o których
mowa w art. 34 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, w drodze decyzji
o potwierdzeniu możliwości prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze, dla którego sporządzono operat uzdrowiskowy (art. 40 ust. 2
ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym). Zgodnie z art. 2 pkt 3 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowisko to obszar, na terenie którego prowadzone jest
lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania, znajdujących
się na jego obszarze naturalnych surowców leczniczych, spełniający warunki,
o których mowa w art. 34 ust. 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, któremu został nadany status uzdrowisk.

Prowadzenie leczenia
uzdrowiskowego
w uzdrowisku

Lecznictwo uzdrowiskowe to zorganizowana działalność polegająca
na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, prowadzona w uzdrowisku
w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego albo poza uzdrowiskiem w szpitalach i sanatoriach znajdujących się w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych, przy wykorzystaniu warunków naturalnych, takich jak:
właściwości naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze
klimatu, w tym talassoterapia i subterraneoterapia, oraz właściwości lecznicze mikroklimatu, a także towarzyszące zabiegi z zakresu fizjoterapii
(art. 2 pkt 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym).

Zakład lecznictwa
uzdrowiskowego

Zakład lecznictwa uzdrowiskowego to zakład, w którym podmiot leczniczy
wykonuje działalność leczniczą w rodzaju ambulatoryjne lub stacjonarne
i całodobowe świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, działający na obszarze uzdrowiska. Utworzony w celu
udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, w ramach kierunków leczniczych
i przeciwskazań ustalonych dla danego uzdrowiska, w szczególności
wykorzystujących warunki naturalne uzdrowiska przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych (art. 2 pkt 10 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym).
Leczenie uzdrowiskowe prowadzone jest w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, do których zalicza się szpitale, sanatoria i przychodnie uzdrowiskowe oraz zakłady przyrodolecznicze.
Do zadań szpitala uzdrowiskowego należy zapewnienie pacjentowi przewidzianych programem leczenia zabiegów z wykorzystaniem naturalnych
surowców leczniczych i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego. W sanatorium uzdrowiskowym należy zapewnić pacjentowi przewidziane programem leczenia zabiegi oraz świadczenia profilaktyczne. Zadaniem
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przychodni uzdrowiskowej jest zapewnienie pacjentowi ambulatoryjnych
świadczeń zdrowotnych, w tym świadczeń profilaktycznych, z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych zleconych przez lekarza. Do zadań
zakładu przyrodoleczniczego należy udzielanie zabiegów fizjoterapii.
W przepisie § 7 ust. 1 zarządzenia Nr 63/2016/DSM Prezesa Narodowego
Funduszu Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe131
wprowadzono obowiązek prowadzenia procesu leczenia uzdrowiskowego w oparciu o naturalne surowce lecznicze wydobywane z obszaru,
dla którego sporządzono operat uzdrowiskowy gminy, w której świadczeniodawca udziela świadczeń lub przy użyciu naturalnych surowców
leczniczych pochodzących z obszaru innych uzdrowisk, których potwierdzone właściwości lecznicze zostały ujęte w decyzjach Ministra Zdrowia,
wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 i art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym.
Prezes NFZ w zarządzeniu w sprawie określenia warunków umów dopuścił możliwość prowadzenia leczenia uzdrowiskowego przy wykorzystaniu naturalnych surowców leczniczych z obszaru innych uzdrowisk, pod
warunkiem, że ich właściwości lecznicze zostały potwierdzone w decyzjach Ministra Zdrowia, wydanych na podstawie art. 40 ust. 2 i art. 19
ust. 1 pkt 2 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym.

Wykorzystywanie
naturalnych surowców
leczniczych

Przepis § 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r.
w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego132 stanowi, że świadczenia gwarantowane są udzielane zgodnie
ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, z wykorzystaniem metod
diagnostyczno-terapeutycznych innych niż stosowane w medycynie niekonwencjonalnej, ludowej lub orientalnej. Zgodnie z art. 22 ust. 5 ustawy
z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej133, minister do spraw
zdrowia może określić, w drodze rozporządzenia standardy organizacji
opieki zdrowotnej w wybranych dziedzinach medycznych lub w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą, kierując się potrzebą zapewnienia odpowiedniej jakości świadczeń zdrowotnych.
Dotychczas świadczenia zdrowotne w leczeniu uzdrowiskowym nie zostały
objęte standaryzacją, w celu zapewnienia odpowiedniej jakości tych
świadczeń. Nie określono standardów dotyczących wykonywania zabiegów bodźcowych, w tym norm zużycia naturalnego surowca leczniczego
stosowanego do danego zabiegu, zasad jego przygotowania, czy też sposobu jego wykonywania.

Standardy wykonywania
zabiegów bodźcowych

Przepis art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych134 stanowi, że towary powinny być oznakowane nazwą produktu, ilością nominalną produktu, firmą paczkującego (lub zlecającego
paczkowanie). W przepisie art. 7 ustaw y z dnia 20 maja 2010 r.

Oznakowanie
naturalnych surowców
leczniczych i produktów
stosowanych w leczeniu
uzdrowiskowym

131 NFZ.2018.13.t.j. – dalej: zarządzenie Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków umów.
132 Dz. U. z 2015 r. poz. 2027, ze zm. – dalej: rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych.
133 Dz. U. z 2018 r. poz. 160, ze zm. – dalej: ustawa o działalności leczniczej.
134 Dz. U. z 2015 r. poz. 1161.
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o wyrobach medycznych135 określono, że zabrania się wprowadzania
do obrotu, wprowadzania do używania, dystrybuowania, dostarczania,
udostępniania, instalowania, uruchamiania i używania wyrobów, dla których upłynął termin ważności lub został przekroczony czas lub krotność
bezpiecznego używania, określone przez wytwórcę.
Przechowywanie
naturalnych surowców
leczniczych

Ustawodawca określił, że przechowywane peloidy powinny być odpowiednio zabezpieczone przed ich zanieczyszczeniem i wysuszeniem
(§ 7 pkt 14 lit. d rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia
2012 r. w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady
i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego136). Dotychczas poza tym przepisem nie ma norm prawnych regulujących zasady przechowywania naturalnych surowców leczniczych.

Kontrola jakości
naturalnych surowców
leczniczych

Naturalne surowce lecznicze stosowane w leczeniu uzdrowiskowym nie
podlegają reżimowi Prawa farmaceutycznego137, tak jak na przykład produkty lecznicze. Dotychczas nie ma norm prawnych zobowiązujących
instytucje państwowe lub inne wyspecjalizowane podmioty do kontroli pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym (przydatności
do celów leczniczych) naturalnych surowców leczniczych na etapie ich stosowania do zabiegów wykonywanych pacjentom w zakładach lecznictwa
uzdrowiskowego.
W odniesieniu do basenów leczniczych, w § 1 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna
odpowiadać woda na pływalniach138 określono, że przepisów rozporządzenia nie stosuje się do pływalni, w których niecki basenowe są napełnione
wodami o właściwościach leczniczych, dla których warunki wymagania
określają odrębne przepisy.

Monitorowanie jakości
naturalnych surowców
leczniczych
przez zakłady lecznictwa
uzrowiskowego

Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego zobowiązane są do zachowania
wymogów jakości wód leczniczych w basenach leczniczych, tężniach oraz
pijalniach uzdrowiskowych.
Sposób eksploatacji basenu z wodą leczniczą oraz sposób monitorowania
jakości wody powinna określać instrukcja funkcjonalna opracowana przez
zakłady lecznictwa uzdrowiskowego dla każdego basenu (§ 14 pkt 2 i 5
rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady).
Tężnia powinna działać na podstawie instrukcji funkcjonalnej, określającej sposób wytwarzania aerozolu, zakres i częstotliwość monitorowania
warunków sanitarnohigienicznych i funkcjonalnych, w tym jakości używanej wody oraz stan techniczny urządzeń (§ 11 pkt 5 rozporządzenia
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady).
W pijalni uzdrowiskowej jakość wód leczniczych nie powinna zmieniać się
pod względem sanitarnohigienicznym oraz wartości terapeutycznej, ani
w trakcie pobierania z ujęcia, przesyłania za pomocą instalacji do pijalni,
ani dystrybucji. Pijalnia powinna być wyposażona w tablice określające
135 Dz. U. z 2017 r. poz. 211, ze zm.
136 Dz. U. z 2018 r. poz. 496 – dalej: rozporządzenie w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać
zakłady.
137 Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017 r. poz. 2211, ze zm.)
138 Dz. U. poz. 2016.
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w formie graficznej i opisowej właściwości fizykochemiczne udostępnianych wód leczniczych oraz wskazania do ich stosowania w formie kuracji
pitnej (§ 10 pkt 5 i 8 rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać zakłady).
W § 7 pkt 14 lit. c rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady określono, że proces technologiczny użytkowania peloidów
powinien wykluczyć możliwość
Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, bez względu na formę organizacyjno-prawną, mogą zawierać z oddziałami wojewódzkimi NFZ umowy
o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Świadczeniodawca, biorący
udział w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy na udzielanie świadczeń
w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, jest obowiązany spełniać warunki
określone w zarządzeniu Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków
umów oraz w przepisach odrębnych, w szczególności w rozporządzeniu
w sprawie świadczeń gwarantowanych.
W załączniku nr 1 tego rozporządzenia określono warunki szczegółowe, jakie powinni spełniać świadczeniodawcy przy udzielaniu świadczeń
gwarantowanych – uzdrowiskowe leczenie szpitalne, sanatoryjne i ambulatoryjne dzieci i dorosłych oraz rehabilitacji uzdrowiskowej. Załącznik
ten określa warunki realizacji świadczeń w odniesieniu do personelu
i organizacji udzielania świadczeń.

Udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej
w ramach umów
zawartych z NFZ

Świadczeniobiorcom przysługują świadczenia zdrowotne w leczeniu uzdrowiskowym na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych139
(art. 15 ust. 1 i ust. 2 pkt 8). Świadczenia opieki zdrowotnej w ramach
leczenia uzdrowiskowego realizowane są w warunkach stacjonarnych
oraz ambulatoryjnych.
Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym i w sanatorium uzdrowiskowym
dorosłych trwa 21 dni. Uzdrowiskowe leczenie ambulatoryjne trwa
od 6 do 18 dni (§ 3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych).
Podstawowym wymogiem realizacji zabiegów fizjoterapeutycznych
w leczeniu szpitalnym i sanatoryjnym dorosłych jest wykonywanie
pacjentowi co najmniej 54 zabiegów fizjoterapeutycznych w trakcie turnusu, średnio dziennie co najmniej trzech zabiegów, w tym dziennie co najmniej jednego „zasadniczego zabiegu bodźcowego" z wykorzystaniem
naturalnych surowców leczniczych. Warunkiem prawidłowej organizacji
udzielania świadczeń jest zapewnienie przeprowadzenia badania lekarskiego: wstępnego (w pierwszej dobie po przyjęciu) i końcowego (w ciągu
24 godzin przed wypisem) oraz badań kontrolnych – cotygodniowych
(w przypadku uzdrowiskowego leczenia szpitalnego) lub co najmniej dwa razy
w trakcie pobytu (w przypadku uzdrowiskowego leczenia sanatoryjnego).
Kwalifikacje lekarza prowadzącego leczenie uzdrowiskowe określa § 2
pkt 4 i 5 rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych. Zgodnie z § 7 ust. 2 zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków
139 Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.
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umów, świadczeniodawca realizuje świadczenia przy pomocy personelu
zgłoszonego do właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ (zgodnie z załącznikiem nr 2 do umowy). Wszelkie zmiany w okresie obowiązywania umowy
wymagają akceptacji właściwego oddziału wojewódzkiego NFZ.
Świadczenia mogą być udzielane przez świadczeniodawcę z udziałem podwykonawców, wymienionych w „Wykazie podwykonawców”, stanowiących załącznik nr 3 do umowy. Mogą one być udzielane wyłącznie przez
podwykonawcę spełniającego warunki określone w zarządzeniu i przepisach odrębnych.
Zgodnie z § 12 ust. 6 tego zarządzenia rozliczeniu podlega osobodzień obejmujący wykonanie liczby zabiegów (określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych), w tym zabiegów z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych (określonych w załączniku
nr 4 do zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie określenia warunków umów).
Procedury medyczne realizowane w leczeniu uzdrowiskowym określone
są według Międzynarodowej Klasyfikacji Procedur Medycznych (ICD-9).
Do osobodni podlegających rozliczeniu przez świadczeniodawcę nie zalicza się osobodni w trakcie których np. nie wykonano zabiegów. Dopuszcza
się rozliczenie osobodnia, w którym nie wykonano zabiegów w przypadkach, gdy w ostatnich siedmiu dniach pobytu wystąpiły medycznie udokumentowane okoliczności, które uniemożliwiły pełną realizację osobodnia,
a świadczeniodawca nie miał możliwości zrekompensowania świadczeniobiorcy odpowiedniej liczby zabiegów z uwagi na zakończenie turnusu.
Dokumentowanie
udzielania świadczeń
opieki zdrowotnej

W ramach realizowanej umowy zawartej z odziałem wojewódzkim
NFZ, świadczeniodawca obowiązany jest do prowadzenia dokumentacji
medycznej, zgodnie z wymogami określonymi w rozporządzeniu Ministra
Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów
dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania140. Zgodnie z § 37
ust. 2. rozporządzenia w sprawie dokumentacji medycznej do prowadzenia
dokumentacji w zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego stosuje się odpowiednio przepisy właściwe dla rodzaju działalności leczniczej wykonywanej w tym zakładzie.
W § 15 ust. 1 pkt 7 rozporządzenia w spawie dokumentacji medycznej
określono, że dokumentację dodatkową (do dokumentacji indywidualnej
wewnętrznej prowadzonej w formie historii choroby) stanowi karta zabiegów fizjoterapeutycznych. Zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 lit. e tego rozporządzenia dokumentacja indywidualna pacjenta zawiera m.in. oznaczenie
i podpis osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych.
Podmiot leczniczy prowadzący szpital sporządza i prowadzi dokumentację zbiorczą wewnętrzną w formie: księgi głównej przyjęć i wypisów
oraz księgi zabiegów (§ 12 pkt 2 lit. a, g rozporządzenia w spawie dokumentacji medycznej). Zgodnie z § 32 rozporządzenia w spawie dokumentacji medycznej, księga zabiegów zawiera: 1) oznaczenie podmiotu, zgodnie
z § 10 ust. 1 pkt 1 tego rozporządzenia; 2) numer kolejny pacjenta w księdze; 3) datę wykonania zabiegu; 4) imię i nazwisko oraz numer PESEL
140 Dz. U. poz. 2069 – dalej: rozporządzenie w sprawie dokumentacji medycznej.
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pacjenta – jeżeli został nadany, a w razie braku numeru PESEL – rodzaj
i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość; 5) oznaczenie lekarza
zlecającego zabieg, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 lit. a 1 tego rozporządzenia; 6) adnotację o rodzaju zabiegu i jego przebiegu; 7) oznaczenie lekarza albo innej osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych
wykonującej zabieg, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w spawie
dokumentacji medycznej.
Zakłady lecznictwa uzdrowiskowego powinny dostosować się do wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim powinny
odpowiadać zakłady, w terminie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2018 r.
Pierwotny termin dostosowania zakładów leczniczych do wymogów rozporządzenia Minister Zdrowia określił do 31 grudnia 2016 r.141
Zakład przyrodoleczniczy to samodzielny zakład lecznictwa uzdrowiskowego
lub wydzielona jego część, do zadań którego należy udzielanie zabiegów
z zakresu fizjoterapii (w tym zabiegów bodźcowych – z użyciem naturalnych
surowców leczniczych). W zakładach przyrodoleczniczych powinny znajdować się:

Dostosowanie
zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego
do warunków
eksploatacyjnych,
funkcjonalnych
i technicznych

yy gabinety lekarskie, punkty pielęgniarskie oraz pomieszczenia zabiegowe zaopatrzone w leki pierwszej pomocy i zestaw do udzielania pierwszej pomocy lekarskiej (§ 7 pkt 2 lit. a rozporządzenia w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady)142;
yy co najmniej jedna sala wypoczynkowa umożliwiająca wypoczynek
po zabiegach, odpowiednio do rodzajów i liczby stanowisk zabiegowych wykorzystywanych przez pacjentów oraz przy uwzględnieniu
następujących wskazań:
−− przy kąpielach mineralnych liczba leżanek powinna być co najmniej
równa liczbie stanowisk zabiegowych;
−− przy kąpielach i zawijalniach peloidowych liczba leżanek powinna
być co najmniej 1,5 razy większa od liczby stanowisk zabiegowych;
−− w zakładach przyrodoleczniczych, w których w ykony wane
są zabiegi dla kobiet i mężczyzn, sale wypoczynkowe powinny być
oddzielne dla każdej płci;
−− w salach wypoczynkowych minimalna powierzchnia jednostkowa
powinna wynosić 3,5 m2 na leżankę (§ 7 pkt 4 lit. a–d).
Przy wannach kąpielowych powinny być zamocowane uchwyty oraz
instalacja przywoławcza (§ 7 pkt 8). Pomieszczenia, w których wykonuje się zabiegi powinny być wyposażone w zegary pozwalające na określenia czasu trwania zabiegu (§ 7 pkt 9). W pomieszczeniach, w których

141 Termin ten został zmieniony rozporządzeniem, Ministra Zdrowia z 12 grudnia 2016 r.
zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady
i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. poz. 2069).
142 Zgodnie z załącznikiem nr 1 (część V pkt 4 ppkt 2 lit. a–f) rozporządzenia Ministra Zdrowia
z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej
opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 86, ze zm.) – zestaw do udzielania pierwszej pomocy
lekarskiej, w skład którego wchodzą: a) rurka ustno-gardłowa, b) maska twarzowa, c) worek
samorozprężalny, d) igły, wenflony, e) płyny infuzyjne i środki opatrunkowe (bandaż, gaza,
gaziki), f) aparat do pomiaru ciśnienia krwi z kompletem mankietów dla dzieci i dorosłych
i stetoskop.
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w celach leczniczych wykorzystuje się dwutlenek węgla, siarkowodór lub
radon w postaci gazowej lub w przypadku, gdy wydziela się on z wód leczniczych, powinny być wyposażone w dolne przelewy gazowe oraz w wentylację
mechaniczną wyposażoną w wyciąg dolny (§ 7 pkt 13). W zakładach przyrodoleczniczych w instalacjach wody ciepłej i zimnej do hydroterapii ciśnienie
wody powinno mieć co najmniej 4 atmosfery (§ 7 pkt 17). W pomieszczeniach,
w których przeprowadzano zabiegi, butle z dwutlenkiem węgla zarówno
pełne, jak i puste, powinny być umieszczone w uchwytach (§ 7 pkt 18 lit. b).
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Wpis i aktualizowanie
danych w ewidencji
zakładów i urządzeń
lecznictwa
uzdrowiskowego

Zgodnie z art. 27 ust. 3 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym kierownik
zakładu lecznictwa uzdrowiskowego zobowiązany jest do zgłoszenia
zakładu lub urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego do ewidencji, o której
mowa w ust. 1, po uzyskaniu wpisu tego zakładu do rejestru podmiotów
wykonujących działalność leczniczą, o którym mowa w ustawie o działalności leczniczej. Zgłoszenie zawiera informacje, o których mowa w art. 27
ust. 2 pkt 1–6, tj. 1) nazwę zakładu lecznictwa uzdrowiskowego lub urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego; 2) rodzaj zakładu lecznictwa uzdrowiskowego lub urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego; 3) określenie
podmiotu, który utworzył zakład lecznictwa uzdrowiskowego; 4) regulamin określający sposób korzystania z urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego; 5) dane dotyczące zakresu i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych 6) informacje o kwalifikacjach pracowników na poszczególnych
rodzajach stanowisk związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych.
Kierownik zakładu lecznictwa uzdrowiskowego jest obowiązany niezwłocznie zgłosić naczelnemu lekarzowi uzdrowiska zmiany danych objętych ewidencją (art. 27 ust. 5 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym).

Nadzór
nad wykorzystywaniem
naturalnych surowców
leczniczych

Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym nadzór nad
lecznictwem uzdrowiskowym sprawuje minister właściwy do spraw zdrowia i wojewoda, a w odniesieniu do lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonego przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego utworzonych przez
Ministra Obrony Narodowej i ministra właściwego do spraw wewnętrznych, odpowiednio ci ministrowie w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia. Wojewoda sprawuje nadzór nad lecznictwem
uzdrowiskowym prowadzonym w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego na obszarze województwa przy pomocy naczelnego lekarza uzdrowiska (art. 17 ust. 2 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym).
Organy sprawujące nadzór, o których mowa w art. 17, dokonują kontroli
i oceny lecznictwa uzdrowiskowego prowadzonego w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego (art. 18 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym).
Zgodnie z art. 20 ust. 6 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, w ramach
nadzoru, o którym mowa w art. 17 ust. 1, wojewoda jest uprawniony
w szczególności do: żądania udostępnienia dokumentów związanych
z działalnością zakładów lecznictwa uzdrowiskowego oraz zapoznawania się z ich treścią; żądania przekazania wszelkich informacji i wyjaśnień dotyczących działalności zakładów lecznictwa uzdrowiskowego;
przeprowadzania kontroli na terenie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i żądania wyjaśnień potrzebnych dla oceny ich działalności i jakości
świadczeń opieki zdrowotnej oraz funkcjonowania zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego.
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Wojewoda przedstawiając pisemne żądania, o których mowa w art. 20
ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, wskazuje termin ich
wykonania. W przypadku stwierdzenia naruszenia przepisów ustawy
wojewoda powiadamia kierownika zakładu lecznictwa uzdrowiskowego
o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz: wydaje zalecenia pokontrolne
mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości; wydaje w miarę potrzeby decyzje administracyjne nakazujące usunięcie stwierdzonych
nieprawidłowości – wyznaczając termin do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości i dostosowania działalności do przepisów ustawy.
Wojewoda powołuje i odwołuje naczelnego lekarza uzdrowiska (może
powołać naczelnego lekarza uzdrowiska dla więcej niż jednego uzdrowiska na terenie danego województwa). Przekazuje ministrowi właściwemu
do spraw zdrowia informację o powołaniu albo odwołaniu naczelnego lekarza uzdrowiska (art. 24 ust. 1 i 1a ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym).
Naczelny lekarz uzdrowiska sprawuje nadzór nad jakością świadczeń
opieki zdrowotnej udzielanych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.
Naczelny lekarz uzdrowiska, za pośrednictwem wojewody, co 12 miesięcy
składa informację o swojej działalności ministrowi właściwemu do spraw
zdrowia. Działalność naczelnego lekarza uzdrowiska jest finansowana ze
środków właściwego wojewody (art. 28 ust. 1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym).
W ramach nadzoru, o którym mowa w art. 24 ust. 2, naczelny lekarz uzdrowiska jest uprawniony w szczególności do: żądania udostępnienia dokumentów związanych z działalnością zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
oraz zapoznawania się z ich treścią; żądania przekazania wszelkich
informacji i wyjaśnień dotyczących działalności zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego; przeprowadzania kontroli na terenie zakładów lecznictwa uzdrowiskowego i żądania wyjaśnień potrzebnych do oceny ich
działalności i jakości udzielanych przez nie świadczeń zdrowotnych oraz
funkcjonowania tych zakładów (art. 24a ust. 1 pkt 1–3).
Naczelnym lekarzem uzdrowiska może być lekarz, który otrzymał:
1) tytuł specjalisty w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej oraz
co najmniej 5-letni staż pracy w: zakładach lecznictwa uzdrowiskowego
lub w zakładach mających siedzibę w innych niż Rzeczpospolita Polska
państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronach
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, wykorzystujących przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej
właściwości naturalnych surowców leczniczych oraz właściwości lecznicze klimatu lub
2) tytuł specjalisty zgodny, z co najmniej jednym z kierunków leczniczych
prowadzonych w uzdrowisku i udokumentowane rozpoczęcie specjalizacji w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej oraz co najmniej 10-letni staż pracy w zakładach, o których mowa w pkt 1 (art. 25 pkt 1 ustawy
o lecznictwie uzdrowiskowym).
Zgodnie z art. 26 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym, do zadań naczelnego
lekarza uzdrowiska należy w szczególności:
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1) współdziałanie z osobami sprawującymi nadzór specjalistyczny na obszarze danego województwa;
2) współdziałanie z organami jednostek samorządu terytorialnego i podmiotami wykonującymi działalność leczniczą, ze szczególnym uwzględnieniem spraw dotyczących pacjentów;
3) monitorowanie i inicjowanie porozumień między podmiotami prowadzącymi zakłady lecznictwa uzdrowiskowego w sprawie udzielania
świadczeń zdrowotnych, prawidłowej eksploatacji naturalnych surowców
leczniczych i prawidłowego wykorzystania kadr medycznych;
4) przeprowadzanie planowanych i doraźnych kontroli stanu oraz funkcjonowania urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego ze szczególnym
uwzględnieniem wymagań sanitarnych;
5) zgłaszanie wniosków w sprawie stanu i funkcjonowania urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego;
6) współpraca z zakładami górniczymi znajdującymi się na obszarze
uzdrowiska lub obszarze ochrony uzdrowiskowej i podmiotami posiadającymi koncesję na wydobywanie i eksploatację naturalnych surowców
leczniczych w sprawach prawidłowego wykorzystania tych surowców;
7) zgłaszanie wniosków w sprawie warunków naturalnych i właściwego
kształtowania czynników środowiskowych w uzdrowisku lub na obszarze
ochrony uzdrowiskowej.
Przepis art. 27 ust.1 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym zobowiązuje
naczelnego lekarza uzdrowiska do prowadzenia dokumentacji związanej
z nadzorem nad lecznictwem uzdrowiskowym oraz ewidencji zakładów
lecznictwa uzdrowiskowego i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, znajdujących się na obszarze uzdrowiska.
Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień dotyczący sprawowania
nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym przez naczelnego lekarza
uzdrowiska oraz szczegółowe zadania naczelnego lekarza uzdrowiska,
określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie naczelnego lekarza uzdrowiska143.
Do obowiązków i uprawnień naczelnego lekarza uzdrowiska należy:
1) nadzór nad jakością świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, przez kontrolę i ocenę:
a) zgodności rodzaju i zakresu udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej
z rodzajem i zakresem świadczeń opieki zdrowotnej określonymi
w statucie, o którym mowa w art. 13 ust. 3 ustawy o lecznictwie
uzdrowiskowym,
b) zgodności udzielanych świadczeń zdrowotnych ze wskazaniami
aktualnej wiedzy medycznej,
c) kwalifikacji osób udzielających świadczeń zdrowotnych;
2) rozpatrywanie skarg i wniosków pacjentów korzystających ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego;

143 Dz.U. Nr 161, poz. 976.
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3) kontrola wyposażenia zakładów lecznictwa uzdrowiskowego w aparaturę lub sprzęt medyczny służące do udzielania świadczeń zdrowotnych, odpowiednio do rodzaju i zakresu świadczeń opieki zdrowotnej
określonych w statucie, oraz sprawdzanie dokumentacji dotyczącej terminów konserwacji, działań serwisowych, przeglądów, regulacji, kalibracji,
wzorcowań, sprawdzeń i kontroli bezpieczeństwa aparatury lub sprzętu
medycznego;
4) kontrola warunków zakwaterowania i wyżywienia pacjentów w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego.
Do zadań naczelnego lekarza uzdrowiska należy: 1) występowanie do konsultantów krajowych lub wojewódzkich o opinie w sprawach związanych
z lecznictwem uzdrowiskowym; 2) monitorowanie wykorzystania naturalnych surowców leczniczych przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;
3) inicjowanie porozumień pomiędzy podmiotami będącymi właścicielami urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego w sprawie właściwego wykorzystania tych urządzeń; 4) współdziałanie z komisją uzdrowiskową, o której
mowa w art. 47 ustawy o lecznictwie uzdrowiskowym.
Naczelny lekarz uzdrowiska współpracuje z podmiotami wykonującymi
działalność leczniczą także w sprawach dotyczących: przestrzegania praw
pacjenta w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego; rozwoju lecznictwa
uzdrowiskowego na obszarze uzdrowisk; utrzymania urządzeń lecznictwa
uzdrowiskowego; organizacji szkoleń dla osób udzielających świadczeń
zdrowotnych; inwestycji, w szczególności dotyczących infrastruktury
uzdrowiskowej; działań promocyjnych lecznictwa uzdrowiskowego;
ochrony środowiska na obszarach ochrony uzdrowiskowej; zdrowia
publicznego i promocji zdrowia.
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej
działalności
1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1261, ze zm.).
2. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2211, ze zm.)
3. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej
finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510, ze zm.).
4. Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, ze zm.).
5. Ustawa z dnia 7 maja 2009 r. o towarach paczkowanych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1161, ze zm.).
6. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077, ze zm.).
7. Ustawa z dnia z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U.
z 2017 r. poz. 211, ze zm.).
8. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.
z 2018 r. poz. 160, ze zm.).
9. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach (Dz. U.
poz. 2016).
10. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 kwietnia 2012 r. w sprawie
określenia wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia
lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 496).
11. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 marca 2006 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i trybu przeprowadzania kontroli w zakładach
lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. Nr 47, poz. 346, ze zm.).
12. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2006 r. w sprawie
zakresu badań niezbędnych do ustalenia właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu, kryteriów ich oceny oraz wzoru świadectwa potwierdzającego te właściwości
(Dz. U. z 2018 r. poz. 605).
13. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie
naczelnego lekarza uzdrowiska (Dz. U. Nr 161, poz. 976).
14. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego
(Dz. U. z 2015 r. poz. 2027, ze zm.).
15. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie
świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej
(Dz. U. z 2016 r. poz. 86, ze zm.).
16. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie
rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej
przetwarzania (Dz. U. poz. 2069).
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17. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie wykazu
jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych
naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych klimatu
(Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 12, poz. 65).
18. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 stycznia 2008 r. w sprawie
wykazu jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych
klimatu (Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 1, poz. 4).
19. Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 14 lipca 2009 r. w sprawie
wykazu jednostek uprawnionych do potwierdzania właściwości leczniczych naturalnych surowców leczniczych i właściwości leczniczych
klimatu (Dz. Urz. Ministra Zdrowia Nr 6, poz.35).
20. Zarządzenie Nr 65/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2014 r. w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe
(NFZ.2014.65); utrata mocy obowiązującej z dniem 1.07.2016 r.
21. Zarządzenie Nr 63/2016/DSM Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe
(NFZ.2018.13.t.j.).
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6.4. Wykaz podmiotów, którym przekazano informację
o wynikach kontroli
1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Kontroli Państwowej
8. Przewodniczący Sejmowej Komisji Zdrowia
9. Przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia
10. Minister Zdrowia
11. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia
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6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli

Warszawa, 31 grudnia 2018

DNM.093.17.2018.4.KCZ

Pan
Mieczysław Łuczak
Wiceprezes
Najwyższej Izby Kontroli

Szanowny Panie Prezesie,
w nawiązaniu do Informacji z dnia 18 grudnia 2018 r. o wynikach kontroli P/18/098
„Wykorzystywanie

naturalnych

surowców

leczniczych

w

lecznictwie

uzdrowiskowym”, uprzejmie proszę o przyjęcie stanowiska do przedmiotowego
dokumentu.
Odnosząc się do stwierdzeń zawartych w rozdziale 2 Informacji – Ocena ogólna,
na stronie 8, akapit 2 od góry, zdanie drugie: „Nie opracowano natomiast standardów
wykorzystywania surowców ani wykonywania zabiegów z ich użyciem. Brak
standaryzacji uniemożliwia rzetelną ocenę wykorzystywania naturalnych surowców
leczniczych w leczeniu uzdrowiskowym. Sprzyja także używaniu do zabiegów
bodźcowych produktów, które nie są naturalnymi surowcami leczniczymi i traktowaniu
ich jako zamienniki.”, w rozdziale 3 Informacji – Synteza, na stronie 10, tekst pod
infografiką nr 3 (brak standardów wykonywania zabiegów bodźcowych): „W leczeniu
uzdrowiskowym nie określono dotychczas standardów dotyczących wykonywania
zabiegów bodźcowych, w tym norm zużycia naturalnych surowców leczniczych. (…)”,
w rozdziale 5 Informacji – Ważniejsze wyniki kontroli (5.1. Wykorzystywanie naturalnych
surowców leczniczych w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego), na stronie 24, akapit
5 od góry: „Ocenę wykorzystania naturalnych surowców leczniczych w lecznictwie
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uzdrowiskowym utrudnia brak standaryzacji w leczeniu uzdrowiskowym. Nie określono
standardów dotyczących wykonywania zabiegów bodźcowych, w tym norm zużycia
naturalnego surowca leczniczego stosowanego do zabiegu, zasad jego przygotowania,
czy też sposobu jego wykonywania. Brak takiej standaryzacji może także nie zapewniać
pacjentom właściwej jakości udzielanych świadczeń.”, a także w ww. rozdziale, strona
25, wers 4 od góry: „Możliwość określenia standardów przez Ministra Zdrowia przewiduje
art. 22 ust. 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. (…). Brak
standardów

dotyczących

wykonywania

zabiegów

bodźcowych

w

leczeniu

uzdrowiskowym uniemożliwia ocenę ich wykonania (…)”, uprzejmie wyjaśniam,
iż opracowywanie standardów medycznych oraz wytycznych praktyki klinicznej jest
domeną towarzystw naukowych oraz zespołów ekspertów w poszczególnych
dziedzinach medycyny. Przepisami ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy
o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw1 fakultatywne upoważnienie dla
Ministra Zdrowia do określania, w drodze rozporządzenia, standardów postępowania
medycznego, zostało zastąpione upoważnieniem (także fakultatywnym) do wydawania
standardów organizacyjnych opieki zdrowotnej w wybranych dziedzinach medycyny lub
w określonych podmiotach wykonujących działalność leczniczą. Jednocześnie należy
mieć na uwadze, iż przepisami ustawy z dnia 9 marca 2017 r. o zmianie ustawy
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych2, które
weszły w życie z dniem 1 lipca 2017 r., wprowadzony został nowy instrument prawny
umożliwiający Ministrowi Zdrowia ogłaszanie, w drodze obwieszczenia, zaleceń
postępowania dotyczących diagnostyki i leczenia w zakresie świadczeń finansowanych
ze

środków

publicznych,

odrębnie

dla

poszczególnych

dziedzin

medycyny,

opracowanych przez odpowiednie stowarzyszenia będące – zgodnie z postanowieniami
ich statutów – towarzystwami naukowymi o zasięgu krajowym, zrzeszające specjalistów
w danej dziedzinie medycyny. Wobec powyższego – zgodnie z obowiązującym
porządkiem prawnym – nie ma możliwości określania, w drodze rozporządzenia,
standardów postępowania medycznego, natomiast taką możliwość przewidują przepisy
ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(możliwość ogłoszenia, w drodze obwieszczenia, zaleceń postępowania medycznego
opracowanych przez towarzystwa naukowe).
W tym miejscu wyraźnego wskazania wymaga fakt, że zarówno w roku 2014, jak i 2015
Minister Zdrowia wystosował prośbę do Konsultanta Krajowego w dziedzinie balneologii
1
2

Dz. U. poz. 960.
Dz. U. poz. 759.

2
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i medycyny fizykalnej o podjęcie prac celem wypracowania, przy udziale odpowiednich
Towarzystw Naukowych, standardów procedur postępowania medycznego oraz
procedur stosowanych w stacjonarnym i ambulatoryjnym leczeniu uzdrowiskowym.
Pismem z dnia 3 listopada 2015 r. (znak: PW.2.2015) Konsultant Krajowy w dziedzinie
balneologii i medycyny fizykalnej poinformował, że w dniu 14 października 2015 r.,
na spotkaniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny
Fizykalnej podjęto decyzje o przygotowaniu procedur postępowania medycznego oraz
procedur leczniczych stosowanych w stacjonarnym i ambulatoryjnym lecznictwie
uzdrowiskowym. Ponadto Konsultant Krajowy przekazał, że proces przygotowania
standardów realizowany jest przez zespół ekspertów wybrany przez Zarząd, a rezultat
prac uzyska status oficjalnych zaleceń Towarzystwa.
Dodatkowo w listopadzie 2016 r. Minister Zdrowia powołał Zespół do spraw opracowania
koncepcji zmian w zakresie systemu lecznictwa uzdrowiskowego, którego efektem
ponad rocznych prac jest raport końcowy zawierający szereg rekomendacji i propozycji
rozwiązań m.in. w obszarach dotyczących wypracowania szeroko pojętych standardów
w lecznictwie uzdrowiskowym.
Stwierdzenie dotyczące braku standaryzacji w omawianym obszarze, które może –
zdaniem Najwyższej Izby Kontroli (dalej „NIK”) – sprzyjać używaniu do zabiegów
bodźcowych produktów, które nie są naturalnymi surowcami leczniczymi i traktowaniu
ich jako zamienniki jest zbyt daleko idącym wnioskiem, bowiem na uwadze należy mieć
fakt, iż zarówno przepisy ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym,
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych3,
zwanej dalej: „ustawą uzdrowiskową”, definiują lecznictwo uzdrowiskowe, którego
jednym z elementów jest wykorzystywanie przy udzielaniu świadczeń właściwości
leczniczych naturalnych surowców, jak również przepisy rozporządzenia Ministra
Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
lecznictwa uzdrowiskowego4 wskazują na konieczność stosowania, przy zasadniczych
zabiegach bodźcowych, naturalnych surowców leczniczych dziennie, a także przepisy
zarządzenia Nr 65/2014/DSM Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia
10 października 2014 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe, które w załączniku nr 5 do zarządzenia określają
wykaz zabiegów z wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych. Za słuszne
uznać zatem należy, że przedmiotowe kwestie znalazły swoje odzwierciedlenie
3
4

Dz. U. z 2017 r. poz. 1056, z późn. zm.
Dz. U. z 2015 r. poz. 2027, z późn. zm.

3
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w przepisach prawa i warunkach zawarcia umowy pomiędzy świadczeniodawcą
a płatnikiem, natomiast kwestią odrębną pozostaje faktyczne stosowanie się
świadczeniodawców do obowiązujących norm prawnych.
W odniesieniu do stwierdzeń zawartych w rozdziale 2 – Ocena ogólna, strona 8, akapit
4 od góry: „Surowce naturalne, po wydobyciu ze złóż i odwiertów, nie podlegają
obowiązkowym

badaniom

zachowania

właściwości

leczniczych

i

czystości

bakteriologicznej. (…) Nie było również wymogu badania innych produktów, jak np. pasta
czy plastry borowinowe stosowane do zabiegów bodźcowych. Nie ma żadnych
uregulowań prawnych dotyczących tych kwestii.”, a także w rozdziale 5 Informacji –
Ważniejsze wyniki kontroli (5.1. Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych
w zakładach lecznictwa uzdrowiskowego), na stronie 29, akapit 2 od dołu: „Na etapie
udzielania świadczeń zdrowotnych w leczeniu uzdrowiskowym żaden podmiot nie jest
zobowiązany do przeprowadzania badań zachowania właściwości naturalnych
surowców leczniczych”, uprzejmie informuję, że jednym z zadań powierzonych
naczelnym lekarzom uzdrowisk, w myśl przepisów art. 26 ust. 6 ustawy uzdrowiskowej,
jest współpraca z zakładami górniczymi znajdującymi się na obszarze uzdrowiska lub
obszarze ochrony uzdrowiskowej i podmiotami posiadającymi koncesję na wydobywanie
i

eksploatację

naturalnych

surowców

leczniczych

w

sprawach

prawidłowego

wykorzystania tych surowców. W tym miejscu wyraźnego podkreślenia wymaga fakt,
że pismem z dnia 9 lutego 2018 r. (znak: OZU.533.12.2018) Minister Zdrowia
wystosował zapytanie do naczelnych lekarzy uzdrowisk o przedstawienie danych
z realizacji ww. obowiązku w latach 2016-2017. Z informacji przedłożonych przez
naczelnych

lekarzy

uzdrowiskowego

uzdrowisk
zlecają

wynika,

że

przeprowadzanie

kierownicy
badań

zakładów

lecznictwa

fizykochemicznych

i bakteriologicznych surowców wykorzystywanych w lecznictwie uzdrowiskowym bądź
to z własnej inicjatywy, bądź było to wykonując zalecenie naczelnego lekarza
uzdrowiska.

Natomiast

wyraźnego

wskazania

wymaga

fakt,

że

badaniom

potwierdzającym właściwości lecznicze naturalnych surowców leczniczych mogą być
poddane wyłącznie naturalne surowce, stąd też obowiązujące przepisy nie regulują
zakresu badań produktów, które nie są uznane za surowce lecznicze, tj. wskazanych
w przykładzie NIK past borowinowych.
Odnosząc się do stwierdzeń zawartych w rozdziale 3 Informacji – Synteza, na stronie
12, wers 6: „W przypadku aż 15 (na 16) skontrolowanych zakładów lecznictwa
uzdrowiskowego, istnieje ryzyko niedostosowania ich do warunków eksploatacyjnych,
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funkcjonalnych i technicznych, w terminie określonym przez Ministra Zdrowia. Termin
ten upływa 31.12.2018 r.”, a także w rozdziale 5 Informacji – Ważniejsze wyniki kontroli
(5.1. Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych w zakładach lecznictwa
uzdrowiskowego), na stronie 40, 2 akapit od góry: „Zakłady lecznicze powinny zostać
dostosowane do wymogów określonych w rozporządzeniu w sprawie wymagań, jakim
powinny odpowiadać zakłady, w terminie nie dłuższym niż do 31 grudnia 2018 r.
Pierwotny termin dostosowania zakładów do wymogów rozporządzenia, Minister
Zdrowia określił do 31 grudnia 2016 r. Następnie 30 grudnia 2016 r. termin ten przedłużył
do końca 2018 r. Aż w 15 (na 16) skontrolowanych zakładów lecznictwa uzdrowiskowego
istnieje

ryzyko

niedostosowania

zakładów

do

warunków

eksploatacyjnych,

funkcjonalnych i technicznych, w terminie określonym przez Ministra Zdrowia.”,
uprzejmie wyjaśniam, że w dniu 20 grudnia 2018 r. ogłoszone zostało rozporządzenie
Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie
wymagań,

jakim

powinny

odpowiadać

zakłady

i

urządzenia

lecznictwa

uzdrowiskowego5, które m.in. wydłuża termin dostosowania zakładów i urządzeń
lecznictwa uzdrowiskowego do wymagań określonych rozporządzeniem do dnia
31 grudnia 2021 r. Wobec powyższego nie ma ryzyka braku dostosowania podmiotów
do wymagań określonych rozporządzeniem, które przedstawia w swojej Informacji NIK.
Odnosząc się do sformułowania zawartego w rozdziale 5 Informacji – Ważniejsze wyniki
kontroli (5.2. Nadzór nad wykorzystywaniem naturalnych surowców leczniczych),
na stronie 44, drugi akapit: „Naczelni lekarze uzdrowisk, za pośrednictwem wojewodów,
składali Ministrowi Zdrowia co 12 miesięcy informacje o swojej działalności. Przekazane
przez naczelnych lekarzy uzdrowisk sprawozdania zostały przyjęte przez Ministra
Zdrowia, który nie kwestionował sposobu ich sporządzenia oraz zakresu realizowanych
zadań.”, uprzejmie wyjaśniam, iż powyżej wskazany obowiązek ma charakter
informacyjny, natomiast w przypadku zasadności powzięcia dodatkowych informacji
Minister Zdrowia występuje z wnioskiem o przekazanie stosownych danych,
np. pismem z dnia 1 marca 2018 r. (znak: OZU.533.17.2018.AM) Minister Zdrowia
wystosował prośbę o przedłożenie informacji na temat stopnia dostosowania zakładów
i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego do wymagań określonych rozporządzeniem
w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać zakłady i urządzenia lecznictwa
uzdrowiskowego, czy też wspomniane powyżej wystąpienie Ministra Zdrowia z dnia
9 lutego 2018 r. dotyczące przedstawienia wyników realizacji zadania naczelnych

5

Dz. U. poz. 2375.
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lekarzy uzdrowisk polegającego na współpracy z zakładami górniczymi znajdującymi się
na obszarze uzdrowiska lub obszarze ochrony uzdrowiskowej i podmiotami
posiadającymi koncesję na wydobywanie i eksploatację naturalnych surowców
leczniczych w sprawach prawidłowego wykorzystania tych surowców.
Odnosząc się do wniosków NIK, sformułowanych na stronie 14 Informacji, dotyczących
wprowadzenia regulacji prawnych dotyczących określenia standardów prowadzenia
leczenia uzdrowiskowego, by zapewnić odpowiednią jakość zabiegów wykonywanych
w leczeniu uzdrowiskowym, a także warunków przechowywania naturalnych surowców
leczniczych

oraz

stworzenia

systemu

badań

parametrów

mikrobiologicznych

i fizykochemicznych (jakościowych) naturalnych surowców leczniczych, także na etapie
udzielania świadczeń zdrowotnych, uprzejmie wyjaśniam, że przedmiotowy zakres był
przedmiotem prac Zespołu do spraw opracowania koncepcji zmian w zakresie systemu
lecznictwa uzdrowiskowego. Wypracowane rekomendacje będą podstawą do podjęcia
w przyszłości prac nad próbą kompleksowego uregulowania ww. obszarów bądź
ewentualnym wzmocnieniem obowiązujących regulacji.
Z wyrazami szacunku
z upoważnienia Ministra Zdrowia
Janusz Cieszyński
Podsekretarz Stanu
/dokument podpisany elektronicznie/
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6.6. Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra
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