
Dziecięce Lecznictwo 
Uzdrowiskowe



Dziecięce lecznictwo uzrowiskowe w ramach 
skierowania z Narodowego Funduszu Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia kontraktuje świadczenia opieki zdrowotnej
w rodzaju lecznictwo uzdrowiskowe w następujących zakresach
kierowanych do dzieci:

• uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci w wieku od 3 do 18 lat

• uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 7 do 18 lat

• uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci w wieku od 3 do 6 lat   

pod opieką osoby dorosłej.



Leczenie szpitalne dzieci

1. „Uzdrowisko Kołobrzeg” S.A. – Dziecięcy Szpital 
Uzdrowiskowy „Słoneczko”,

2. Uzdrowisko Ciechocinek S.A. – Szpital 
Uzdrowiskowy nr III im. dra Markiewicza,

3. „Uzdrowisko Szczawno-Jedlina” S.A. – Dziecięcy 
Szpital Uzdrowiskowy „Mieszko”,

4. Uzdrowiska Kłodzkie S.A.-Grupa PGU – Szpital 
Uzdrowiskowy nr II Pawilon dla Dzieci „Jagusia”,

5. „Uzdrowisko Rabka” S.A. – Uzdrowiskowy Szpital 
Dziecięcy „Olszówka”,

6. Śląskie Centrum Rehabilitacyjno – Uzdrowiskowe 
im. dr A. Szebesty w Rabce-Zdroju Sp. z o.o.,

7. Oddział Uzdrowiskowy Szpitalny Dla Dzieci w 
Rymanów –Zdrój.



Uzdrowiskowe leczenie szpitalne dzieci

• Do szpitali uzdrowiskowych kierowane są dzieci
w wieku od 3 do 18 lat.

• Leczenie trwa 27 dni - nie mniej niż 60 zabiegów
fizjoterapeutycznych:
➢średnio nie mniej niż trzy zabiegi fizykoterapeutyczne

dziennie, w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z
wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych
oraz dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie,
wykonywane przez 6 dni w tygodniu,

• NFZ pokrywa w całości koszty opieki medycznej,
zabiegów oraz zakwaterowania i wyżywienia.



Leczenie sanatoryjne dzieci

1. Samodzielne Publiczne Sanatorium Rehabilitacyjne 
im. Janusza Korczaka – Oddział Uzdrowiskowy 
Sanatoryjny dla Dzieci w Krasnobrodzie 



Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci

• Do sanatoriów uzdrowiskowych kierowane są
dzieci w wieku od 7 do 18 roku życia

• Leczenie trwa 21 dni - nie mniej niż 54 zabiegi
fizykoterapeutyczne:
➢średnio nie mniej niż trzy zabiegi fizykoterapeutyczne

dziennie, w tym jeden zasadniczy zabieg bodźcowy z
wykorzystaniem naturalnych surowców leczniczych
oraz dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie,
wykonywane przez 6 dni w tygodniu.

• NFZ pokrywa w całości koszty opieki medycznej,
zabiegów oraz zakwaterowania i wyżywienia.



Leczenie sanatoryjne dzieci z opiekunem

1. Susmed Sp. z o.o.– Sanatorium Uzdrowiskowe Susmed
w Dąbkach, 

2. Dukat Medical Spa Sanatorium Uzdrowiskowe Sp.z o.o. 
- Sanatorium Uzdrowiskowe dla dzieci w Dąbkach, 

3. Sanatorium Uzdrowiskowe Centrum Medyczne HCP -
Sanatorium Uzdrowiskowe dla dzieci w Dąbkach,

4. Interferie S.A. – Sanatorium Uzdrowiskowe „Argentyt” 
w Dąbkach,

5. Sanatorium Cegielski Sp. z o.o. w Rabce-Zdroju,
6. „Uzdrowisko Rabka” S.A. – Sanatorium Uzdrowiskowe 

Jagiellonka – Dzieci,
7. „Uzdrowisko Rabka” S.A. – Uzdrowiskowy Szpital 

Dziecięcy „Olszówka”,
8. Centrum Wczasowo – Lecznicze Solar Spa Sanatorium 

Uzdrowiskowe NZOZ Adam Wolfram – Sanatorium 
Uzdrowiskowe Budynek „Adria” w Szczawnicy,

9. „Uzdrowisko Rymanów” S.A. – Sanatorium 
Uzdrowiskowe „Gołąbek-Opatrzność w Rymanów-Zdrój.



Uzdrowiskowe leczenie sanatoryjne dzieci
pod opieką osoby dorosłej

• Do sanatoriów uzdrowiskowych kierowane są dzieci w wieku od 3 do
6 lat pod opieką osoby dorosłej

• Leczenie trwa 21 dni - nie mniej niż 54 zabiegi fizykoterapeutyczne:
➢średnio nie mniej niż trzy zabiegi fizykoterapeutyczne dziennie, w tym jeden

zasadniczy zabieg bodźcowy z wykorzystaniem naturalnych surowców
leczniczych oraz dodatkowe zabiegi fizjoterapeutyczne dziennie, wykonywane
przez 6 dni w tygodniu.

• NFZ pokrywa w całości koszty pobytu dziecka, natomiast opiekun
ponosi koszty swojego zakwaterowania i wyżywienia oraz sprawuje
opiekę nad dzieckiem.



Profile lecznicze w dziecięcym lecznictwie 
uzdrowiskowym
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choroby dolnych dróg oddechowych (pulmunologia)

choroby endokrynologiczne

choroby górnych dróg oddechowych (laryngologia)

choroby kardiologiczne i nadciśnienie (kardiologia)

choroby krwi i układu krwiotwórczego (hematologia)

choroby naczyń obwodowych

choroby nerek i dróg moczowych (nefrologia i urologia)

choroby ortopedyczno urazowe (ortopedia)

choroby reumatologiczne (reumatologia)

choroby skóry (dermatologia)

choroby układu nerwowego (neurologia)

choroby układu trawienia (gastroenterologia, hepatologia)

cukrzyca (diabetologia)

otyłość



Liczba obiektów prowadzących dziecięce lecznictwo 
uzdrowiskowe w latach 2011-2020 

(z uwzględnieniem rodzaju pobytu)
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źródło: https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy



Liczba osobodni pobytu w latach 2011-2019
(z uwzględnieniem rodzaju pobytu)
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Skala niedojazdów pacjentów ze skierowaniem z NFZ
w latach 2012-2019

źródło: Uzdrowisko Ciechocinek S.A. i Uzdrowisko Rymanów S.A.
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Średnia wysokość stawki NFZ dziecięcego lecznictwa 
uzdrowiskowego (z uwzględnieniem rodzaju pobytu) 
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Dynamika wzrostu stawki NFZ w odniesieniu do 
wzrostu minimalnego wynagrodzenia

w latach 2011-2020
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źródło: https://aplikacje.nfz.gov.pl/umowy

1 386 zł

100,50 zł

2 600 zł

69,32 zł



Początki dziecięcego lecznictwa uzdrowiskowego 
w Ciechocinku

• Już od pierwszej połowy XIX w. dostrzeżono
zbawienny wpływ ciechocińskich solanek na liczne
schorzenia wieku dziecięcego.

• 1822 r. – powołanie Komitetu Towarzystwa Kolonii
Letnich przez dra S. Markiewicza i dra G. Fritsche.

• 1891 r. – Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności
wysyła do Ciechocinka 20 dzieci na okres 6 tygodni

• 1914 r. – oddanie do użytku Kolonii Leczniczych im. dra
S. Markiewicza w Ciechocinku

• 1957 r. – powstanie sanatorium dziecięcego, w którym
leczono dzieci ze schorzeniami narządów ruchów w
wieku od 3 do 15 lat.

Szpital Uzdrowiskowy nr III
im. dra Markiewicza



Dostępność miejsc, wysokość kontraktu i jego rzeczywiste 
wykonanie w 2021 roku 

w Szpitalu Uzdrowiskowym nr III im. dra Markiewicza



Rekomendacje zmian w dziecięcym lecznictwie
uzdrowiskowym ze skierowaniem z NFZ

• wprowadzenie pilotażowo tzw. „szybkiej ścieżki” (tj. bezpośredniej) kwalifikacji do
leczenia w szpitalu uzdrowiskowym dla dzieci (bez potwierdzania skierowania przez NFZ),

• pokrycie całości lub części kosztów pobytu opiekuna w ramach leczenia dzieci
niepełnosprawnych oraz dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia pod opieką osoby dorosłej,

• przyznanie rodzicowi (opiekunowi) dodatkowego płatnego urlopu potrzebnego na opiekę
w ramach leczenia dzieci niepełnosprawnych oraz dzieci w wieku od 3 do 6 roku życia
pod opieką osoby dorosłej,

• uelastycznienie czasu trwania leczenia w szpitalu uzdrowiskowym oraz sanatorium
uzdrowiskowym dla dzieci – w tym skrócenie trwania turnusu do np. 21 dni,

• podwyższenie granicy wieku do np. 8 lat dla pobytów dzieci pod opieką osoby dorosłej,

• opracowanie programów kierunkowych we współpracy ze szkołami, placówkami
opiekuńczymi np. leczenia otyłości wśród dzieci, leczenie wad postawy,

• przygotowanie kampanii reklamowej – promocyjnej sygnowanej przez Ministerstwo
Zdrowia informujące o możliwościach skorzystania z uzdrowiskowego leczenia dzieci.



Wnioski końcowe

• Konieczność reorganizacji systemu dziecięcego lecznictwa
uzdrowiskowego finansowanego ze środków Narodowego Funduszu
Zdrowia.

• Zastosowanie odpłatności ryczałtowej do końca trwania pandemii
w wysokości 100% kontraktu.

• Wprowadzenie zmian w metodzie finansowania dziecięcego
lecznictwa uzdrowiskowego – wypłata środków za gotowość
w wysokości np. 70% kwoty wynikającej z niezrealizowanych
osobodni.



Dziękuję za uwagę


