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Wstęp

Współcześni turyści oczekują czegoś więcej niż dostępu do zasobów przyrody (plaży, morza, gór, 
lasu, krajobrazów itd.) czy różnorodnych atrakcji. Dlatego też turystyka medyczna nie ogranicza się 
do połączenia turystyki i leczenia. Z jednej strony turystyka medyczna jest równocześnie elementem 
turystyki narodowej, międzynarodowej oraz wewnątrzkrajowej, z drugiej zaś łączy, dynamicznie rozwi-
jające się, usługi turystyczne z innowacyjnymi usługami medycznymi. 

Usługi medyczne to wszystkie świadczenia zdrowotne, które służą zachowaniu, ratowaniu, przy-
wracaniu i poprawie zdrowia oraz inne działania medyczne. Są one świadczone przez pracowników 
ochrony zdrowia. Usługi turystyczne mają zaś charakter świadczenia towarzyszącego głównej usłu-
dze medycznej. 

Turystyka medyczna to podróż poza najbliższe otoczenie swojego miejsca zamieszkania, której 
celem jest pozyskanie usług medycznych. Tak zdefiniowana turystyka medyczna nie odnosi się do 
świadczeń medycznych w przypadku nagłego zagrożenia stanu zdrowia pacjenta podczas jego pobytu 
za granicą, lecz do głównego celu wyjazdu – zaplanowanej usługi medycznej.

Turystyka medyczna jest jednym z trzech rodzajów turystyki zdrowotnej – obok turystyki uzdrowi-
skowej oraz turystyki SPA i wellness. Turystyka uzdrowiskowa to wyjazdy związane z kuracją sana-
toryjną, rehabilitacyjną i lecznictwem uzdrowiskowym, powiązane z zabiegami przyrodoleczniczymi 
świadczonymi na podstawie konsultacji lekarza uzdrowiskowego. Natomiast turystyka SPA i wellness 
to ogół zjawisk wynikających z podróży i pobytu osób, dla których głównym motywem jest zachowanie 
lub poprawa zdrowia.

Trzecią kategorię stanowi turystyka medyczna. W tym przypadku pobyt odbywa się w specjalistycz-
nym hotelu z odpowiednią fachową obsługą i indywidualną opieką, połączoną z szerokim zakresem 
świadczeń obejmujących: fitness, zdrową żywność, relaks i umysłową aktywność. Istotne jest to, że 
turystyka medyczna nie odnosi się jedynie do turystyki przyjazdowej i wyjazdowej, ale także do tury-
styki krajowej. 

Dokonując opisu zakresu świadczonych usług medycznych, należy podkreślić, iż turystyka me-
dyczna nie zawsze powiązana jest wyłącznie z przywracaniem zdrowia. Za najbardziej trafną interpre-
tację pojęcia turystyki medycznej uznaje się tę, według której „turystyka medyczna dotyczy wyjazdów 
poza granice swojego regionu lub kraju, których motywem jest pobyt w gabinecie, klinice lub szpitalu 
w celu poprawy zdrowia bądź urody pod opieką lekarza specjalisty”. Definicja ta bowiem w pełni od-
daje wszystkie aspekty związane z tą formą turystyki.

Kraje z jakich pacjenci
najczęściej przyjeżdżają
na leczenie do Polski

Niemcy – 35%

Wielka Brytania – 28%

Skandynawia – 12%

Rosja – 7%
Włochy – 6%

Belgia – 5%
Inne – 3%Kanada i USA – 4%
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Turystyka medyczna na Warmii i Mazurach

Turystyka medyczna jest trendem widocznym na świecie od wielu lat. Ten rodzaj turystyki zawitał 
również do Polski. Możliwości, jakimi dysponuje nasz kraj, pozwalają nie tylko zachęcić zagranicznych 
pacjentów do korzystania z usług medycznych, ale także propagować podróże w celach medycznych 
również wśród Polaków i proponować im korzystanie z dobrodziejstw różnych regionów Polski, atrak-
cyjnych pod względem turystycznym i przyrodniczym. Wśród czynników, które szczególnie sprzyjają 
rozwojowi sektora, można wskazać komplementarność z istniejącymi inteligentnymi specjalizacjami, 
otaczające środowisko, położenie geograficzne, ruch turystyczny i rozpoznawalność regionu.

Szacuje się, że każdego roku nawet kilkaset tysięcy cudzoziemców przyjeżdża do Polski, żeby 
poddać się zabiegom medycznym czy kuracjom w sanatoriach i uzdrowiskach. Przyciągają ich wysoka 
jakość i bogata oferta usług, konkurencyjne ceny i wsparcie postępującej technologii. Coraz więcej 
Polaków ceni sobie wyjazdy, które mają na celu podreperowanie zdrowia, zwłaszcza w związku z do-
legliwościami pocovidowymi. Szczególny potencjał rozwoju turystyki medycznej posiadają regiony 
atrakcyjne turystycznie i przyrodniczo, z dobrze rozwiniętą bazą hotelową. Jednym z nich są Warmia 
i Mazury, gdzie władze samorządowe i placówki medyczne nastawiają się mocno na rozwój tego 
sektora i czynią z niego inteligentną specjalizację.

W ubiegłym roku na Warmii i Mazurach powstał klaster o nazwie „Zdrowe Życie”, którego za-
daniem jest wzmocnienie potencjału lokalnych placówek medycznych i zaplecza turystycznego oraz 
zachęcenie uczestniczących w nim podmiotów do współpracy, badań naukowych i wdrażania innowa-
cji, które mogą wspomóc rozwój turystyki medycznej w tym regionie. Turystyka medyczna to szansa 
na zrównoważony rozwój Warmii i Mazur, lepsze wykorzystanie bazy hotelowej, także po sezonie, 
powstanie potężnego rynku usług okołomedycznych. Baza regionu składa się z ok. 40 tys. miejsc noc-
legowych i 200 obiektów hotelowych o różnym standardzie. Jest w pełni wykorzystywana w sezonie 
letnim, jednak poza sezonem odnotowuje zdecydowanie mniejszą liczbę gości. „Zdrowe życie” ma być 
szansą na rozwój turystyki w mniej popularnych miesiącach. To również oferta turystyczna przygoto-
wana zgodnie z potrzebami klienta mniej zamożnego. Nowa, czwarta inteligentna specjalizacja woje-
wództwa, pozwoli także sięgnąć po fundusze nie tylko na szczeblu regionalnym i krajowym, ale także 
unijnym. „Zdrowe życie” ma być szansą na rozwój turystyki w tych mniej popularnych miesiącach, to 
również szansa na powstanie kolejnych w województwie uzdrowisk. Zgodnie z założeniami klastra, 
dziedziny wpisujące się w obszar „Zdrowe Życie” obejmują: usługi medyczne, uzdrowiskowe, opie-
kuńcze, rehabilitacyjne i fizjoterapeutyczne oraz senioralne, telemedycynę czy profilaktykę zdrowia. 
Zalicza się do nich także produkcję sprzętu medycznego, farmaceutyków, biotechnologię, inżynierię 
medyczną i materiałową na potrzeby medyczne oraz okołomedyczne, a także produkty i usługi zwią-
zane z profilaktyką zdrowotną.

Turystyka medyczna może stać się istotnym elementem polskiej turystyki, szczególnie właśnie 
w regionie Warmii i Mazur, ze względu na jego wyjątkowe walory przyrodnicze i infrastrukturalne. 
Dobrze rozwinięta sieć bardzo dobrych hoteli, które mogą świadczyć również usługi medyczne i oko-
łomedyczne jest jednym z atutów rejonu. Podniesienie konkurencyjności i możliwość ściągnięcia tutaj 
turystów medycznych z Polski i zagranicy to dla regionu wielka szansa. Dzisiejsze czasy pokazały, 
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że zdrowie jest dla człowieka niezwykle ważne. Ponadto w województwie warmińsko-mazurskim tu-
rystyka odgrywa jedną z głównych ról. Inwestycja w hotele i infrastrukturę turystyczną doprowadziła 
do stworzenia oferty zachęcającej do przyjazdu turystów z całego świata. W obecnej chwili sytuacja 
covidowa zmieniła podejście. Ludzie zrozumieli, że zdrowie jest czymś kruchym i warto o nie wcze-
śniej zadbać. Na Warmii i Mazurach zaczyna się już to wykorzystywać, łączy się możliwość wypoczyn-
ku z elementem zadbania o własne zdrowie. Zakłada się, że cała diagnostyka będzie realizowana 
w obiektach hotelowych, bez zamieniania ich w placówki szpitalne. Hotel będzie w dalszym ciągu 
hotelem, ale we współpracy z firmami, które zadbają o zdrowie gości. Ośrodki wypoczynkowe czy 
hotele mogą nawiązać współpracę z czołowymi firmami medycznymi i instytutami badawczymi po to, 
aby wzbogacić swoją ofertę w atrybuty turystyki medycznej.

Najważniejszymi czynnikami, mającymi wpływ na dalszy rozwój turystyki medycznej, jest kształ-
cenie wyspecjalizowanych kadr. Konieczny jest też rozwój innowacji technologicznych, który pozwoli 
na wzmocnienie polskiej turystyki. Ważna jest też koordynacja ekosystemu zdrowia, co wiąże się 
z gromadzeniem danych o pacjencie. Systemy informatyczne niewątpliwie pomagają w tym, żeby 
dane podążały za danym pacjentem, by z każdego miejsca na świecie miał on do nich dostęp i żeby 
mógł je skonsultować ze specjalistami z różnych ośrodków medycznych. Aby mogło to w ten sposób 
funkcjonować, niezbędna jest odpowiednia infrastruktura i szeroko zakrojona współpraca pomiędzy 
placówkami medycznymi czy innymi wyspecjalizowanymi placówkami świadczącymi usługi w zakre-
sie turystyki medycznej. Za granicą rozpoznawalne są nie tylko polskie towary, ale i usługi. W Krainie 
Tysiąca Jezior oferta hotelarzy jest coraz bardziej nakierowana na potrzeby zagranicznych turystów, 
szczególnie w ramach, zyskującej ostatnio na popularności, turystyki medycznej, obejmującej SPA 
& Wellness, odnowę biologiczną, usługi medyczne, poprawę zdrowia i estetyki ciała oraz regenera-
cję sił witalnych. W całym regionie powstają obiekty o charakterze uzdrowiskowym, takie jak tężnie 
w Gołdapi (Gołdap – Mazurski Zdrój). Inne miasta i gminy również mają w planach utworzenie tego 
typu placówek. O status kurortu zabiegają Miłomłyn, Lidzbark Warmiński, gmina Górowo Iławec-
kie i Frombork. Dla Fromborka świadectwo o właściwościach wód termalnych zostało wydane przez 
Państwowy Zakład Higieny. Dokument jest potwierdzeniem na to, że mogą być one stosowane do 
zabiegów rehabilitacyjnych, leczniczych oraz profilaktycznych. Oprócz tego, gmina zleciła także bada-
nia czystości klimatu i powietrza, a także kompletowanie dokumentów, które umożliwią Fromborkowi 
szybkie uzyskanie statusu uzdrowiska. Co więcej, gmina stara się też o pozyskanie funduszy z Progra-
mu „Innowacyjna Gospodarka” oraz poszukuje inwestorów zainteresowanych budową infrastruktury 
uzdrowiskowej.

Gołdap jest uzdrowiskiem już ponad dwadzieścia lat i cały czas tworzy infrastrukturę uzdrowisko-
wą pod kątem pensjonariuszy, wykorzystując – w ogromnej mierze – fundusze europejskie.

Na popularności zyskuje trend podróżowania dla zdrowia psychicznego. Przewlekły stres, prze-
pracowanie i wypalenie zawodowe są wśród Polaków coraz bardziej powszechne. Tego typu zjawiska 
nasiliły się szczególnie w ostatnich dwóch latach, które zdominowała pandemia, dlatego też coraz 
większą uwagę zwracamy na kondycję psychiczną i jej poprawę. Jednym z narzędzi, które w tym 
kontekście zyskuje na popularności, jest turystyka terapeutyczna. Krótki wyjazd może być dobrą oka-



Turystyka medyczna szansą na rozwój Warmii i Mazur

WMODR z siedzibą w Olsztynie, 2022 r.6

zją do podreperowania sił fizycznych i psy-
chicznych. Dzisiaj, dzięki rozwiązaniom 
telemedycznym, można zaproponować pa-
cjentom leczenie bez fizycznej obecności 
całego zespołu lekarskiego w placówce, 
w której dany pacjent się znajduje. Turysty-
ka terapeutyczna to wykorzystanie walorów 
krajobrazu i środowiska naturalnego do ce-
lów pracy terapeutycznej, która może mieć 

różne formy. To może być np. doraźna pomoc w sytuacji wypalenia zawodowego, przeciążenia pracą 
i stresem. To mogą być krótkotrwałe wyjazdy wspólnie z psychologami, którzy udzielają pomocy w tym 
zakresie. Takie wyjazdy służą odbudowie psychicznej. Rozwój turystyki medycznej wpisuje się w co-
raz popularniejszy trend przenoszenia opieki nad pacjentem poza mury szpitali. Dzięki inwestycjom 
w cyfrowe technologie medyczne, takie jak cyfrowa dokumentacja czy telemedycyna, miejsca takie 
jak domy pacjentów czy inne pozaszpitalne placówki będą w przyszłości częściej wykorzystywane do 
świadczenia rutynowej opieki medycznej.

 
Turystyka zdrowotna ostatnimi laty staje się w Polsce coraz popularniejsza. Zwłaszcza turyści 

z Niemiec i Skandynawii chętnie przyjeżdżają do Polski, żeby np. poddać się zabiegom medycyny 
estetycznej, wielotygodniowym kuracjom w sanatoriach i uzdrowiskach albo skorzystać z usług stoma-
tologicznych ze względu na ich relatywnie niską cenę i wysoką jakość. Polska stomatologia cieszy się 
największą popularnością wśród podróżnych z zagranicy. Zarówno ich liczbę, jak i wielkość tego rynku 
trudno oszacować, ale przyjmuje się, że rokrocznie Polskę odwiedza nawet kilkaset tysięcy turystów 
medycznych. I choć chwilowo pandemia nieco spowolniła rozwój tej formy turystyki, to w dłuższej 
perspektywie czasu może stać się jej motorem napędowym, choćby w kontekście tego, że ozdrowień-
cy szukają sposobów na podreperowanie zdrowia po COVID-19. Popularnością cieszą się również 
zabiegi z zakresu chirurgii plastycznej. Świadczą o tym publikacje prasowe informujące, że liczba 
zagranicznych pacjentów w polskich placówkach medycznych systematycznie rośnie.

Najpopularniejszymi zabiegami medycyny estetycznej, dla których turyści przyjeżdżają z zagranicy, 
są: operacje plastyczne piersi, liposukcja (usuwanie tkanki tłuszczowej), korekcje uszu, nosa i powiek 
oraz lifting twarzy. Różnice w cenach zbiegów między wybranymi krajami są znaczące. Podobnie 
kształtują się różnice cen w przypadku innych popularnych wśród zagranicznych pacjentów zabiegów 
medycznych. Zagraniczni pacjenci decydują się również na zabiegi specjalistyczne z zakresu chirurgii 
ogólnej, kardiologii, ortopedii i okulistyki oferowane przez polskie placówki. Najczęściej przyjeżdżają 
na zabiegi z zakresu flebologii (diagnostyki naczyń żylnych), operacje usunięcia woreczka żółciowego 
i leczenie otyłości z zastosowaniem opaski i balona żołądkowego.

Wśród najczęściej wykonywanych procedur wymienić należy także zabiegi angioplastyki (posze-
rzanie żył lub tętnic) i laserową korekcję wad wzroku. Przedstawiony trend wzrostu liczby turystów 
zagranicznych w Polsce może być związany z rozwojem turystyki medycznej w całym kraju.

Kolejnym aspektem jest lokalizacja i otoczenie świadczenia usługi medycznej. Jest to szczególnie 
ważne zarówno po wykonaniu zabiegów, jak i w trakcie leczenia, ponieważ powszechnie wiadomo, 

Tężnie w Gołdapi
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że spokojne otoczenie sprzyja szybszemu odzyskaniu pełni sił. Ze względu na to większość osób 
decydujących się na turystykę medyczną wybiera miejscowości uzdrowiskowe. Czynniki takie jak: 
świeże powietrze, kontakt z naturą oraz indywidualne cechy poszczególnych uzdrowisk (na przykład 
dodatkowe zabiegi wodolecznicze) pomagają w szybszej regeneracji nie tylko ciała, ale i umysłu. Re-
giony o dużej atrakcyjności historycznej i przyrodniczej przyciągają turystów z całego świata. Kwestia 
ta może być bardzo istotna szczególnie dla potencjalnych pacjentów. To właśnie takie województwa 
lub poszczególne miejscowości powinny zwrócić uwagę na rozwój zarówno turystyki etnograficznej, 
jak i właśnie turystyki medycznej. 

 
Istotne znaczenie w turystyce medycznej ma innowacyjność organizacyjna, czego przykładem jest 

MedCluster. Sieć współpracy została nawiązana w 2007 roku jako „Klaster Medycyna Polska Połu-
dniowy Wschód”.

Jest to inicjatywa przedstawicieli zakładów opieki zdrowotnej, która skupia: przychodnie, uzdrowi-
ska, jednostki badawczo-naukowe i firmy doradcze. Jako jeden z najważniejszych efektów jego dzia-
łalności wskazuje się powstanie nowoczesnej opieki medycznej, świadczenie kompleksowych usług 
medycznych i turystyki medycznej, przy zastosowaniu najnowocześniejszych metod i innowacyjnych 
technologii. Jego misją jest rozwój współpracy i integracji środowisk, które działają w zakresie in-
nowacyjnych rozwiązań w obszarze ochrony zdrowia. W przypadku województwa warmińsko-mazur-
skiego podobne rozwiązanie nawiązania współpracy zakładów opieki zdrowotnej z uzdrowiskami, 
sanatoriami czy hotelami powinno dać oczekiwany efekt rozwoju turystyki medycznej. 

W przypadku turystyki medycznej dochodzi do szybkiego rozprzestrzeniania się innowacji tech-
nicznych, organizacyjnych i marketingowych. Tego rodzaju innowacje wpływają na funkcjonowanie 
podmiotów leczniczych. Pomimo różnego poziomu zainteresowania turystyką medyczną, w Polsce na 
przestrzeni lat w Unii Europejskiej odnotowuje się jej znaczny wzrost. Wszelkie planowane innowacje 
mają na celu zwrócenie uwagi zagranicznych turystów na świadczenia zdrowotne oferowane przez 
turystykę medyczną w Polsce oraz elementy towarzyszącej infrastruktury, takie jak gastronomia czy 
transport. W ten sposób umożliwiony zostaje przede wszystkim rozwój samych ośrodków leczniczych 
oferujących zabiegi w ramach turystyki medycznej, co powoduje wzrost ich pozycji na świecie. Dla in-
stytucji działających wokół turystyki medycznej, jak i lokalnego społeczeństwa turystyka medyczna jest 
źródłem napływu głównie zagranicznej waluty, którą jej odbiorcy, czyli podmioty w niej uczestniczące, 
przeznaczają na inwestycje w postaci np. zakupu sprzętu, zatrudnieniu dodatkowych osób, rozwój, mo-
dernizację placówki itp., przez co skarb państwa zasilają wpływające tam podatki. Dochód z podatków 
może zostać zwrócony do lokalnej społeczności w postaci zakupów sprzętu, poprawy infrastruktury czy 
serwisu w placówkach użyteczności publicznej, co w konsekwencji wpłynie na podniesienie produktyw-
ności pracy i kapitału ludzkiego a w efekcie końcowym wpłynie nawet na wydłużenie życia. Cyrkulacja 
i skutki wpływu pieniądza uzyskanego z turystyki medycznej na życie lokalnej społeczności
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Podsumowanie

Aktualnie turystyka medyczna jest jedną z najszybciej rozwijających się gałęzi turystyki, ponieważ 
posiada ogromny potencjał rozwoju miedzy innymi ze względu na szeroki zakres oferowanych nowo-
czesnych terapii.

Celem turystyki medycznej jest podróż poza obszar zamieszkania, gdzie pacjent ma osiągnąć po-
prawę zdrowia lub urody. Atrakcyjny region może być być istotnym atutem dla podmiotów prowadzą-
cych działalność medyczną w regionach turystycznych, na przykład w kontekście promowania swoich 
usług. Oprócz podmiotów świadczących usługi medyczne rozwijają się także podmioty świadczące 
usługi towarzyszące (noclegi, gastronomia, transport itp.). Dlatego turystyka medyczna może przy-
czynić się do budowania przewagi konkurencyjnej zarówno pojedynczych usługodawców, jak i całych 
obszarów turystycznych.

Szansami dla polskiego sektora usług medycznych są: konkurencyjne ceny, wysoka jakość świad-
czonych usług, coraz większe nakłady inwestycyjne w rozwój medycyny oraz coraz lepiej wykształcona 
kadra medyczna. Największą popularność wśród turystów w Polsce mają województwa zachodniopo-
morskie i wielkopolskie, które są najczęstszymi kierunkami turystyki medycznej ze względu na bliskość 
granicy niemieckiej. Województwo warmińsko-mazurskie również zauważyło atuty turystyki medycznej 
i konsekwentnie podąża w swoich działaniach w tym kierunku. Co więcej, eksperci podnoszący za gra-
nicą swoje kwalifikacje i rozwijający medycynę w Polsce nie tylko chcą konkurować z placówkami za-
granicznymi cenowo, lecz również z pomocą najnowszej technologii świadczą usługi wysokiej jakości.

Ograniczeniami dla turystyki medycznej są: dominująca rola publicznych placówek medycznych, 
małe zainteresowanie Polską jako krajem turystycznym oraz niska renoma polskich lekarzy na arenie 
międzynarodowej, pomimo ich kwalifikacji, które są niedoceniane. Kwestia rozwoju turystyki medycz-
nej w Polsce dotyczy również innych obszarów gospodarki, takich jak handel, transport i gastronomia.

W Polsce wewnętrzna turystyka medyczna jest coraz bardziej popularna, dlatego potencjał wielu 
placówek może być odpowiednio wykorzystywany.

Turyści medyczni z całej Europy, a nawet z całego świata, korzystają najczęściej z chirurgii es-
tetycznej i plastycznej, usług kardiologów i kardiochirurgów oraz z rehabilitacji, bariatrii (leczenia 
chorobliwej otyłości), okulistyki i traumatologii.

Podsumowując można powiedzieć, że turystyka medyczna stanowi jeden z wielu istotnych czyn-
ników rozwoju medycyny i nowoczesnego lecznictwa w całej Polsce. Najważniejszym wyzwaniem 
turystyki medycznej jest przedstawienie Polski jako atrakcyjnego medycznie i turystycznie kierunku 
wyjazdów. Dlatego głównymi rekomendacjami dla podmiotów świadczących kompleksowe usługi me-
dyczne są rozwijanie kanałów marketingu na rynku krajowym i międzynarodowym oraz poszerzenie 
pakietu usług o usługi towarzyszące zabiegom medycznym. Ścisła współpraca pomiędzy sektorem 
ochrony zdrowia, branżą turystyczną i firmami technologicznymi może przynieść wiele korzyści za-
równo dla mieszkańców, jak i dla turystów Warmii i Mazur, dając im możliwość korzystania nie tylko 
z walorów przyrodniczych regionu, lecz także z usług medycznych oferowanych w szpitalach i innych 
wysokospecjalistycznych placówkach. Niezależnie od tego czy mowa o drobnych zabiegach, opiece 
pozabiegowej, rehabilitacji czy przygotowaniu osób do zabiegu, infrastruktura Warmii i Mazur stwarza 
doskonałe warunki, z których warto korzystać i ładować swoje „baterie zdrowotne”.


