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Dlaczego podjęliśmy kontrolę? 01 

 wyniki kontroli 
koordynowanej przez 
Delegaturę NIK w Szczecinie 
dot. spełniania wymogów 
określonych dla uzdrowisk, 
które wskazywały m.in.  
na ryzyko wykorzystywania 
naturalnych surowców 
leczniczych o niewłaściwych 
parametrach; 

 informacje medialne. 

 
NIK postanowiła zweryfikować: 

 prawidłowość 
wykorzystywania naturalnych 
surowców leczniczych  
w zakładach lecznictwa 
uzdrowiskowego; 

 skuteczność nadzoru 
wojewodów (sprawowanego 
za pośrednictwem naczelnych 
lekarzy uzdrowisk)  
nad wykorzystywaniem 
naturalnych surowców 
leczniczych. 

 

Biorąc pod uwagę: 



Przebieg leczenia uzdrowiskowego 02 

Źródło: Opracowanie własne NIK.  



Przedmiot kontroli 
 

03 
 

  
 

Infografika ze szpitalem i surowcami 

Źródło: Opracowanie własne NIK. 



Co kontrolowaliśmy? 04 

Czy zakłady lecznictwa 
uzdrowiskowego prawidłowo 
wykorzystywały naturalne surowce 
lecznicze? 
 Czy zakłady wykorzystywały  

do zabiegów bodźcowych wyłącznie 
naturalne surowce  
o potwierdzonych właściwościach 
leczniczych?  

 Czy wykorzystywane do zabiegów 
naturalne surowce pochodziły  
z obszarów uzdrowisk?   

 Czy wykorzystywane w zabiegach 
surowce były właściwie 
przechowywane?  

 Czy pacjentom udzielano 
prawidłowo uzdrowiskowych 
świadczeń zdrowotnych?  

Czy nadzór nad wykorzystaniem 
naturalnych surowców leczniczych  
był skuteczny?  
 Czy i w jakim zakresie naczelni 

lekarze uzdrowisk kontrolowali 
zakłady lecznictwa uzdrowiskowego?  

 Czy naczelni lekarze uzdrowisk 
monitorowali wykorzystanie 
naturalnych surowców w zakładach? 

 Czy naczelni lekarze uzdrowisk 
sprawdzali jakość stosowanych 
surowców?  



Kogo kontrolowaliśmy? 05 

Okres objęty kontrolą 
Lata 2016–2018 (do 31 marca)  Źródło: Opracowanie własne NIK. 



Stwierdzony stan – powszechna praktyka wykorzystywania 
zamienników naturalnych surowców leczniczych  

 Zamiast naturalnych surowców leczniczych do zabiegów bodźcowych 
wykorzystywano produkty, które nimi nie są.  

 Produkty te stosowano w co piątym zabiegu bodźcowym (21,7%). 

 W aż 12 (na 16) skontrolowanych zakładach lecznictwa uzdrowiskowego 
produkty: lecznicze, kosmetyczne, wytworzone na bazie naturalnych 
surowców leczniczych lub inne – traktowano jako naturalne surowce 
lecznicze lub jako ich zamienniki (np. pastę borowinową, plastry 
borowinowe, płyn siarczkowy czy techniczny dwutlenek węgla).  

Pacjenci nie mogą mieć zatem pewności, że są prawidłowo leczeni. 

06 



Stwierdzony stan – odsetek udzielonych zabiegów 
bodźcowych z wykorzystaniem naturalnych surowców  
leczniczych i innych produktów 

07 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



 Mimo, że leczenie uzdrowiskowe jest jedną z najstarszych dziedzin 
medycyny, dotychczas nie określono standardów jego prowadzenia.  

 Brak standaryzacji uzdrowiskowych świadczeń zdrowotnych:  

– uniemożliwia ocenę sposobu wykonania zabiegów bodźcowych          
oraz zastosowania właściwej ilości naturalnych surowców leczniczych; 

– sprzyja stosowaniu produktów, które nie są naturalnymi surowcami 
leczniczymi i traktowaniu ich jako zamienniki tych surowców; 

– może wpływać na zaniżenie jakości udzielanych świadczeń 
zdrowotnych. 

Stwierdzony stan – brak standaryzacji świadczeń 
zdrowotnych w leczeniu uzdrowiskowym 

08 



Stwierdzony stan – ograniczone wykorzystywanie  
do zabiegów bodźcowych własnych surowców leczniczych 09 

 Wykorzystywanie naturalnych surowców leczniczych z obszarów własnych 
uzdrowisk leży u podstaw prowadzenia leczenia uzdrowiskowego,  
mimo tego: 

– tylko trzy zakłady wykorzystywały do zabiegów bodźcowych wyłącznie 
surowce występujące na obszarze swojego uzdrowiska (zakłady  
z województwa zachodniopomorskiego); 

– aż trzy zakłady w ogóle nie wykorzystywały do zabiegów bodźcowych 
surowców pochodzących ze swoich uzdrowisk (borowiny w Dąbkach  
i mineralnej wody leczniczej w Nałęczowie); 

– 13 zakładów sprowadzało do zabiegów bodźcowych surowce spoza 
własnych uzdrowisk: borowinę (11 zakładów) oraz wodę leczniczą 
solankę (siedem) i mineralne wody lecznicze (dwa).  
Zabiegi z ich użyciem stanowiły ponad 30% wszystkich zabiegów  
w ośmiu zakładach (a w dwóch zakładach – nawet 58% i 63%).  



Stwierdzony stan – wykorzystywanie naturalnych surowców 
leczniczych występujących na obszarze uzdrowisk 10 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli. 



 Na etapie udzielania uzdrowiskowych świadczeń zdrowotnych, żaden 
podmiot nie jest zobowiązany do badania zachowania właściwości 
naturalnych surowców leczniczych, pod względem mikrobiologicznym  
i fizykochemicznym (przydatności do celów leczniczych).  

 Naturalne surowce lecznicze stosowane w leczeniu uzdrowiskowym  
nie podlegają reżimowi prawa farmaceutycznego, tak jak na przykład 
produkty lecznicze.  

 

Stwierdzony stan – brak badań zachowania właściwości 
leczniczych i czystości bakteriologicznej naturalnych surowców  11 



 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.  

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.  

 

Stwierdzony stan – brak badań zachowania właściwości 
leczniczych i czystości bakteriologicznej naturalnych surowców  

12 



Stwierdzony stan – województwa, w których przeprowadzono 
kontrole sanitarne wód leczniczych w basenach leczniczych  
na obszarze uzdrowisk 

13 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli. 



 Mimo obowiązku oznakowania specyfików stosowanych do zabiegów 
leczniczych, stwierdzono przypadki: 

– stosowania w leczeniu uzdrowiskowym w czterech zakładach 
substancji umieszczonych w nieoznakowanych opakowaniach 
(workach, wiadrach i pojemnikach – bez wskazania ich nazwy, składu, 
pochodzenia, a także daty ważności);  

– niewłaściwego przechowywania naturalnych surowców leczniczych 
(borowiny – w rozerwanych workach na wolnym powietrzu bez 
zadaszenia, bez osłony przed słońcem, wiatrem czy opadami oraz 
wody leczniczej w opakowaniach zastępczych).  

Stwierdzony stan – przypadki stosowania substancji,  
które przechowywano w nieoznakowanych opakowaniach 14 



Stwierdzony stan – przypadki stosowania substancji,  
które przechowywano w nieoznakowanych opakowaniach 15 

Borowina przechowywana w uszkodzonych workach  
(bez zadaszenia) 

Solanka przechowywana  
w nieoryginalnych opakowaniach 

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

Materiały z kontroli NIK. 



Stwierdzony stan – nieprawidłowe udzielanie  
i dokumentowanie świadczeń zdrowotnych  16 

 W aż 11 (na 16) skontrolowanych zakładach, co czwartemu pacjentowi 
udzielono świadczeń zdrowotnych niezgodnie z warunkami określonymi 
przez Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ:  

– co dziesiątemu pacjentowi nie wykonano co najmniej jednego 
dziennie „zasadniczego zabiegu bodźcowego”; 

– co trzeciemu pacjentowi leczonemu w szpitalu uzdrowiskowym  
nie przeprowadzono cotygodniowego badania kontrolnego; 

– połowa skontrolowanych świadczeniodawców nieprawidłowo 
prowadziła dokumentację medyczną 416 pacjentów (28,5%). 



Stwierdzony stan – odsetek nieprawidłowo udzielonych  
i dokumentowanych świadczeń zdrowotnych 17 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 



 
 
 

Stwierdzony stan – nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym 
w pięciu województwach 18 

Źródło: Opracowanie własne NIK  
na podstawie wyników kontroli. 



 Mimo przeprowadzanych kontroli przez naczelnych lekarzy uzdrowisk, 
tylko w województwie lubelskim i zachodniopomorskim – stwierdzono  
przypadki stosowania do zabiegów bodźcowych produktów, które  
nie są naturalnymi surowcami leczniczymi. 

 Natomiast kontrola NIK wykazała stosowanie w leczeniu uzdrowiskowym 
produktów, które nie są naturalnymi surowcami leczniczymi, we wszystkich 
pięciu województwach. 

 

Stwierdzony stan – nie w pełni skuteczny nadzór  
nad wykorzystywaniem naturalnych surowców leczniczych 

19 



 Mimo że naczelni lekarze uzdrowisk zobowiązani są do kontroli i oceny 
jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz monitorowania 
wykorzystania naturalnych surowców leczniczych, żaden nie wykonywał 
badań surowców leczniczych stosowanych przez zakłady lecznictwa 
uzdrowiskowego.  

 Wojewodowie, w ramach sprawowanego nadzoru nad lecznictwem 
uzdrowiskowym, także nie zlecali wykonania takich badań. 

Jako przyczynę wskazywali – systematyczne badania surowców w złożach 
borowiny i w ujęciach wód leczniczych. 

Obowiązkowe badania tych surowców prowadzone są przed uzyskaniem 
statusu uzdrowiska lub raz na 10 lat, przed potwierdzeniem utrzymania 
takiego statusu.  

Stwierdzony stan – nie w pełni skuteczny nadzór  
nad wykorzystywaniem naturalnych surowców leczniczych  20 



Ocena ogólna 21 

 
NIK negatywnie ocenia powszechną praktykę wykorzystywania 
zamienników naturalnych surowców leczniczych w zabiegach 
bodźcowych wykonywanych w leczeniu uzdrowiskowym. Nie stosowano 
ich w co piątym zabiegu. Zamiast naturalnych surowców leczniczych, 
wykorzystywano do zabiegów bodźcowych produkty, które nimi nie są. 
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.  



Ocena ogólna 22 

 

W aż 11 skontrolowanych zakładach leczniczych, co czwartemu 
pacjentowi udzielono świadczeń zdrowotnych niezgodnie z warunkami 
określonymi przez Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ.  

Nadzór wojewodów nad wykorzystywaniem naturalnych surowców 
leczniczych w leczeniu uzdrowiskowym nie był w pełni skuteczny.  
Nie ma zatem pewności, że zabiegi bodźcowe są właściwie wykonywane, 
a środki publiczne zasadnie wydatkowane na tak prowadzone zabiegi. 



 Wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących określenia:  

– standardów prowadzenia leczenia uzdrowiskowego, aby zapewnić 
odpowiednią jakość zabiegów wykonywanych w leczeniu 
uzdrowiskowym; 

– warunków przechowywania naturalnych surowców leczniczych. 

 Stworzenie systemu badania parametrów mikrobiologicznych  
i fizykochemicznych (jakościowych) naturalnych surowców leczniczych, 
także na etapie udzielania świadczeń zdrowotnych. 

23 Wnioski systemowe – Minister Zdrowia  



 Sformułowano w nich 39 wniosków dotyczących m.in.: 

– zaprzestania wykorzystywania produktów, które nie są naturalnymi 
surowcami leczniczym do wykonywania zabiegów bodźcowych; 

– realizowania świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z warunkami 
określonymi przez Ministra Zdrowia i Prezesa NFZ; 

– uwzględnienia w ramach nadzoru nad lecznictwem uzdrowiskowym 
zadań dotyczących monitorowania  wykorzystania naturalnych 
surowców leczniczych przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego.  

24 Działania po kontroli 

Wyniki kontroli przedstawiono w 21 wystąpieniach pokontrolnych.  

 Z informacji o sposobie wykorzystania uwag i wykonania wniosków  
pokontrolnych wynika, że: 
– zrealizowano 37 wniosków (95%); 

– podjęto działania w celu realizacji dwóch wniosków (5%). 



Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Szczecinie 

Zdjęcie ze slajdu tytułowego  
w wersji czarno-białej 

Źródło:©Senatorek – stock.adobe.com  
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