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Obecnie szacuje się, że liczba zgonów w Polsce z powodu chorób układu krążenia w roku 2020 przekroczy 200 

tysięcy .Z tego powodu należy zwrócić uwagę na kwestię profilaktyki zarówno pierwotnej jak i wtórnej. Leczenie 
Uzdrowiskowe oferuje kompleksową fizjoterapię, która jest łączona z balneologią specyficzną dla danego regionu. W 
artykule przedstawiono oceny uzyskane od kuracjuszy na temat walorów zdrowotnych, atrakcyjności turystycznej i 
dostępności komunikacyjnej uzdrowiska Nałęczów. Zaprezentowano również charakterystykę regionu Nałęczowa a 
także samego Uzdrowiska Nałęczów, uwzględniając rodzaje zabiegów wykonywanych w ośrodku. Zwrócono również 
uwagę na położenie geograficzne i szczególny rodzaj obecnego mikroklimatu korzystnie wpływające na zdrowie 
kuracjuszy Celem artykułu jest analiza jakości usług świadczonych w Uzdrowisku Nałęczów w opinii respondentów. 
Badania przeprowadzono metodą sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankietowej.  

 

 
Wstęp 
 

Główną przyczyną zgonów, a także pogorszenia się stanu 
zdrowia na całym świecie są schorzenia układu krążenia. W 
Polsce każdego roku opisuje się około 100 tysięcy przypadków 
zawału serca, natomiast w 2016 roku prawie 50% zgonów było 
spowodowanych problemami kardiologicznymi [15; 26, s. 15-
18]. Mimo, iż sytuacja epidemiologiczna uległa znacznej 
poprawie w ciągu ostatnich dwóch dekad, współczynniki 
umieralności z powodu chorób układu krążenia, w tym 
współczynniki umieralności przedwczesnej (poniżej 65 roku 
życia), są w Polsce bezustannie wysokie. Obecne trendy 
zachorowań oraz tempo starzenia się populacji Polski wskazuje 
na to, że liczba zgonów z powodu chorób układu krążenia już w 
2020 r. przekroczy 200 tys. [23]. Z tego powodu należy 
podkreślić istotę fizjoterapii u pacjentów kardiologicznych. 
Aktualnie jedną z najpopularniejszych i powszechnie 
stosowanych form turystyki zdrowotnej stały się indywidualne 
wyjazdy do miejscowości uzdrowiskowych, posiadających 
właściwości lecznicze. W tych miejscowościach turyści nie tylko 
poprawiają szeroko pojęty stan zdrowia, ale także mają 
możliwość zwiedzania nowych oraz bardzo ciekawych obiektów 
turystycznych. Dzięki temu oddziałują na swój stan zdrowia pod 
względem fizycznym oraz psychicznym, co ma bardzo duże 
znaczenie w przypadku chorób kardiologicznych. Badania 
prowadzone z zakresu kardiologii behawioralnej potwierdzają 
związek stresu ze wzrostem ciśnienia tętniczego krwi, stężenia 
cholesterolu a także wolnych kwasów tłuszczowych. Nie da się 
wyeliminować sytuacji stresowych z życia codziennego, dlatego 
tak istotne jest dbanie o zdrowie psychiczne [18, s. 82-88]. To 
na co pacjent ma wpływ toczynniki ryzyka takie jak zła dieta, 
nadwaga, nałogi czy brak aktywności fizycznej. Istotną rolę 
odgrywa tu również psychoprofilaktykachorób układu krążenia. 

Wyżej wymienione czynniki można modyfikować podczas 
leczenia uzdrowiskowego. Należy jednak zauważyć, że polskie 
uzdrowiska dopiero od niedawna zostały dostrzeżone, jako 
atrakcyjne miejsca pobytów turystycznych. Szczególną uwagę 
zwraca się obecnie również na dostępność komunikacyjną do 
uzdrowisk. 
 

1. Leczenie uzdrowiskowe 
 

Ustawa z 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, 
uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o 
gminach uzdrowiskowych stanowi, że mianem uzdrowiska 
określa się obszar na terenie, którego prowadzone jest 
lecznictwo uzdrowiskowe, wydzielony w celu wykorzystania i 
ochrony znajdujących się na jego obszarze naturalnych 
surowców leczniczych, któremu został nadany status 
uzdrowiska. Status taki może być nadany obszarowi, który 
spełnia łącznie następujące warunki: 
 posiada złoża naturalnych surowców leczniczych o 

potwierdzonych właściwościach  
 leczniczych na zasadach określonych w ustawie, 
 posiada klimat charakteryzujący się właściwościami 

leczniczymi potwierdzonymi na zasadach określonych w 
ustawie, 

 na jego obszarze znajdują się zakłady lecznictwa 
uzdrowiskowego przygotowane do prowadzenia 
lecznictwa uzdrowiskowego, 

 spełnia określone w przepisach o ochronie środowiska 
wymagania w stosunku do środowiska, 

 posiada również infrastrukturę techniczną w zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej, energetycznej, w zakresie 
transportu zbiorowego, a także prowadzi gospodarkę 
odpadami [21]. 
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Istnienie warunków, które zostały określone w ustawie ma 
duży wpływ na atrakcyjność turystyczną uzdrowisk, ponieważ 
wiele osób wybiera, jako miejsca wypoczynku te miejscowości, 
które posiadają zadbane środowisko naturalne  [17,  s. 74]. 

Możliwość łączenia i równoczesnego stosowania 
odpowiednio dobranych metod, tworząc program terapeutyczny 
powoduje, że leczenie uzdrowiskowe ma bardzo złożony i 
kompleksowy charakter. Dzięki temu zwiększa się efektywność 
leczenia. W przypadku braku przeciwwskazań, korzystne jest 
skojarzenie niektórych metod gdyż wzajemnie się intensyfikują. 
Takie zależności wykazują między innymi zabiegi 
światłolecznicze połączone z ciepłoleczniczymi czy krioterapii z 
następową kinezyterapią a także zastosowanie masażu 
podwodnego czy kąpieli perełkowej po zabiegach 
kinezyterapeutycznych, co przyspiesza znacznie regenerację 
powysiłkową, a więc zdolność do wykonywania dalszych 
ćwiczeń. Szczególnie pozytywny wpływ ma łączenie niektórych 
procedur fizykoterapeutycznych z balneologicznymi np. prądy 
galwaniczne z zabiegami borowinowymi oraz światłolecznictwo 
z kąpielami mineralnymi. Bardzo istotną kwestią jest prawidłowa 
kolejność stosowania zabiegów balneofizykalnych, stąd 
planowanie poszczególnych zabiegów nie może być 
przypadkowe i powinno być przeprowadzone przez 
fizjoterapeutę lub lekarza.  

Metody balneologiczne i fizykoterapeutyczne 
wykorzystywane w lecznictwie uzdrowiskowym mają charakter 
bodźców leczniczych. W odpowiedzi na nie pojawiają się 
reakcje adaptacyjne i kompensacyjne. Leczenie to jest 
stosowane systematycznie, jako seria zabiegów, co wywołuje w 
organizmie stopniowe sumowanie się reakcji i przestrojenie w 
kierunku przywrócenia równowagi na wyższym poziomie, a więc 
objawy regeneracji ustroju. Metody balneologiczne mają zatem 
znaczenie trenujące i usprawniające funkcjonowanie wielu 
układów fizjologicznych, przyśpieszając procesy regeneracyjne. 
Działanie to jest stopniowe, jednak wolniej powstające wyniki są 
trwalsze w stosunku do innych metod leczenia zachowawczego. 

Reakcją, którą można zaobserwować tylko w przypadku 
leczenia uzdrowiskowego jest tzw. odczyn uzdrowiskowy, 
występujący u większości pacjentów. Objawy można dostrzec 
około drugiego tygodnia leczenia chorych.  Moment wystąpienia 
odczynu uzdrowiskowego wpływa na czas uzyskania poprawy 
klinicznej w uzdrowisku oraz na planowanie kolejnych etapów 
okresu leczniczego. Wypisywanie pacjentów z uzdrowiska w 
okresie odczynu nie jest wskazane, niestety może się to 
zdarzyć, gdy czas trwania planowanego leczenia jest zbyt 
krótki, a takie tendencje stale się obserwuje ze względu 
naminimalizowanie kosztów doraźnych. Prawidłowym 
postępowaniem w trakcie odczynu uzdrowiskowego jest 
zmniejszenie natężenia bodźców leczniczych, a czasami 
konieczne jest nawet czasowe odstawienie zabiegów. Dopiero 
po wyciszeniu się objawów pojawiają się oznaki poprawy stanu 
zdrowia. Należy podkreślić, że leczenie uzdrowiskowe, aby było 
prawidłowe i przyniosło efekt, musi odbywać się w odpowiednio 
długim czasie. Przeciętnie na leczenie uzdrowiskowe dla osoby 
z niewielkimi zmianami chorobowymipotrzebne są przynajmniej 
trzy tygodnie. Dla pacjentów z zaawansowaną chorobą i 
starszych wiekiem, leczenie to powinno być dłuższe, najlepiej 
trwające około miesiąc [19]. 
 

2.  Schorzenia kardiologiczne 

W Stanach Zjednoczonych już w latach trzydziestych 
ubiegłego wieku dostrzeżono jak dużym problemem są choroby 
układu krążenia i jakie zagrożenia stwarzają dla zdrowia 
publicznego [6, s. 101-107].  Obecnie niebezpieczeństwo jakie 
noszą ze sobą choroby układu krążenia jest bardzo dobrze 
udokumentowane zarówno pod względem znaczenia oraz 
globalnego wymiaru. To, co często jest pomijane to fakt, że 
choroby układu krążenia nie tylko zwiększają śmiertelność, ale 
również wpływają, na jakość życia od momentu zdiagnozowania 
i rozpoczęcia leczenia. Choroba niedokrwienna serca i udar 
mózgu są głównymi przyczynami na świecie utraconych 
potencjalnych lat życia, ale także utraconych lat życia w zdrowiu 
[3]. Również w przypadku Polaków niedokrwienna choroba 
serca i udar mózgu są na pierwszych dwóch miejscach chorób 
odpowiedzialnych za utracone lata życia [5, s. 117–171]. 

Choroby układu krążenia są i w najbliższym czasie będą 
głównym zagrożeniem zdrowia i życia Polaków, jednak ich 
istotna rola w zakresie zdrowia publicznego nie wynika tylko i 
wyłącznie z tego powodu. Mają one wpływ na ogólne 
obciążenie zdrowia Polaków, większe niż w przypadku wielu 
innych krajów Unii Europejskiej. Wskaźnikiem, któryumożliwia w 
sposób spójny i porównywalny ocenić obciążenie chorobami 
oraz urazami w formie przedwczesnych zgonów, utraty zdrowia 
oraz niepełnosprawności (a więc związane z brakiem zdrowia 
pogorszenie jakości życia) jest wskaźnik utraconych lat życia w 
zdrowiu (Disability Adjusted Life Years) [13]. DALY to suma lat 
życia utraconych z powodu przedwczesnego zgonu oraz lat 
życia z niepełną sprawnością, a jeden DALY to jeden utracony 
rok życia w zdrowiu [14]. Niektóre z chorób układu krążenia 
zostały przedstawione na rysunku 1. 

 

 
 
Rys. 1. Niektóre choroby układu krążeniowego 
 

Bazując na prognozie demograficznej ludności polskiej do 
roku 2030 liczba mieszkańców naszego kraju w wieku 65-74 
lata wzrośnie o 1,4 miliona a liczba osób w wieku 75 lat i więcej 
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o 1,6 miliona [15]. Zwiększenie się liczby osób starszych z 
pewnością przyczyni się też do wzrostu liczby osób 
posiadających problemy kardiologiczne. W takim przypadku rola 
i zadania, jakie stoją przed zdrowiem publicznym, aby 
zmniejszyć szkody zdrowotnewywoływane w polskiej populacji 
przez choroby układu krążenia wynikają z faktu, iż 
modyfikowalne czynniki ryzyka tzn. Palenie papierosów i 
wyrobów tytoniowych, nadmierne spożywanie alkoholu, 
nadciśnienie, hipercholesterolemia, nadwaga i otyłość, 
nieprawidłowa dieta, mała aktywność fizyczna czy 
zanieczyszczenie powietrza w miastach są w krajach wysoko 
rozwiniętych, (do których także zaliczana jest Polska) 
odpowiedzialne za 80% zgonów i 84% choroby niedokrwiennej 
serca oraz 54% zgonów i 68% utraconych lat życia w zdrowiu z 
powodu udarów [14]. Świadomość dotyczącaistoty powyższych 
czynników jest duża i wiele kwestii dotyczących profilaktyki jest 
z tego powodu wdrażanych, jednak warto zwrócić uwagę na 
ostatni czynnik ryzyka, o którym w naszym kraju w ostatnich 
latach coraz częściej się wspomina. Wyniki badań naukowych 
wskazują na jego niepodważalny wpływ również w odniesieniu 
do chorób układu krążeniowego [1, s. 2331-2337; 12].Jest to 
czynnik bardzo niepokojący, ponieważ nie zależy indywidualnie 
od pacjenta, a od otocznia, w którym się znajduje.  

 
 

3. Uzdrowisko Nałęczów 
3.1. Lokalizacja i oferta rehabilitacyjna  
 

Uzdrowisko i miasto Nałęczów leży na Wyżynie Lubelskiej w 
dolinie rzeki Bystrej oraz jej dopływu Bochotniczanki. Jest 
jednym z najpiękniejszych uzdrowisk polskich i stanowi bardzo 
ważny ośrodek leczniczo-rehabilitacyjny oraz wypoczynkowy, a 
także turystyczny (fot. 1). 
 

 
Fot. 1.Stare Łazienkiw Nałęczowie [24]. 

Tab. 1.  Zabiegi wykonywane w Uzdrowisku Nałęczów [20] 

Zabieg Rodzaj zabiegu 

Fizykoterapia 

bioptron laseroterapia 
diadynamik magnetoterapia 

diatermia krótkofalowa masaż suchy 
elektrostymulacja masaż uciskowy 

fonoforeza sollux 
galwanizacja tens 
Interferencja terapuls 
jonoforeza tlenoterapia 

krioterapia miejscowa ultradźwięki 
 

Hydroterapia 

aquatonic kąpiel kwasowęglowa sucha 
bicze kąpiel perełkowa 

okłady fango masaż podwodny 
hydromasaż masaż wirowy 

inhalacje lekowe masaż wirowy kończyn dolnych 
inhalacje solankowe masaż wirowy kończyn górnych 

kąpiel kwasowęglowa natryski 
 

Kinezyterapia 

czynne ćwiczenia oddechowe gimnastyka grupowa lekka , średnia 
ćwiczenia czynne wolne gimnastyka pooperacyjna lekka, średnia 
ćwiczenia czynno-bierne trening interwałowy na cykloergometrze rowerowym 

ćwiczenia ogólne(refleksoterapia) trening interwałowy na cykloergometrze (ergoline) 
ćwiczenia kręgosłupa trening marszowy z przyborami(nornic walking) 

ćwiczenia ogólnousprawniające 
inwidualne trening stacyjny (na przyrządach i atlasie) 

ćwiczenia ogólno indywidualne (rotor) wyciąg kręgów szyjnych 
 

Inne zabiegi 
echo serca holter EKG 

holter ciśnieniowy RR próba wysiłkowa 
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Bogactwo przyrody oraz licznie występujące źródła wód 

mineralnych a także nieskażone środowisko naturalne, mają 
zauważalny wpływ na zmniejszenie dolegliwości u pacjentów 
mających choroby serca i układu krążenia a także wpływa na 
poprawę ich stanu zdrowia. Specyficzny mikroklimat uzdrowiska 
ma istotny wpływ na samoczynne obniżenie ciśnienia tętniczego 
krwi [9, s. 26-49].  
 choroby układu krążenia, 
 choroby narządu ruchu, 
 choroby metaboliczne. 

Szczegółowo wymienione rodzaje zabiegów wykonywane w 
Uzdrowisku Nałęczów zostały wymienione w Tabeli 1.  

Uzdrowisko posiada szeroką ofertę skierowaną do 
pacjentów z problemami kardiologicznymi. Wczesna 
rehabilitacja jest programem adresowanym do osób, które w 
okresie nie dłuższym niż 2 miesiące od rozpoczęcia pobytu 
przebyły zawał mięśnia sercowego, operację na sercu (bypassy, 
wstawienie zastawek i inne) oraz zabiegi kardiologiczne 
(wszczepienie stymulatora/defibrylatora, koronarografię, 
koronaroplastykę) [25]. Część programów skierowanych jest 
również na postępowanie z pacjentami kardiologicznymi, którzy 
swoją chorobę mieli zdiagnozowaną znacznie wcześniej. 
Istnieje możliwość wykonania również kompleksowej 
diagnostyki. 

Sam program rehabilitacji kardiologicznej powinien zawierać 
badanie, edukację pacjenta, wprowadzenie ćwiczeń fizycznych 
a także udzielanie pomocy psychospołecznej. 

Ocena zdolności do bezpiecznego podejmowania 
aktywności (m.in. przez wykonywanie testów wysiłkowych na 
cykloergometrze lub bieżni ruchomej) jest kluczowe w 
przypadku planowania terapii. Równie istotne znaczenie ma 
wykrywanie czynników ryzyka chorób układu krążenia. 
Niezbędny do tego jest szczegółowy wywiad z pacjentem, 
uwzględniający jego nawyki żywieniowe, nałogi, choroby  
towarzyszące czy uprawianie aktywności fizycznej w życiu 
codziennym.  

Zakwalifikowanie pacjenta do rehabilitacji, bez względu, czy 
jest to jego pierwszy raz czy kolejny, jest zależne od 
tymczasowego przebiegu choroby, leczenia, które zostało 
wprowadzone oraz ewentualnych przeciwwskazań do 
podejmowania aktywności fizycznej. Ćwiczenia powinny być 
dopasowywane indywidualnie do każdego z kuracjuszy i 
prowadzone w wyspecjalizowanym ośrodku (fot. 2). 

 

 

Fot. 2. Dom Zdrojowyw Nałęczowie [8]. 

 
Ze względu na to, że stan zdrowia każdego pacjenta może 

ulec zmianie w trakcie turnusu (np. przez odczyn uzdrowiskowy, 
pogorszenie się stanu zdrowia), niezbędne jest, aby 
rehabilitacja odbywała się pod nadzorem możliwości (obecność 
fizjoterapeuty, pielęgniarki, kontrole lekarskie, monitorowanie 
EKG). Zmniejsza to ryzyko pojawienia się niechcianych 
objawów choroby i powikłań w trakcie wykonywania ćwiczeń.  

Program rehabilitacji/wtórnej prewencji najczęściej jest 
rozpoczynany w trakcie pobytu pacjenta w szpitalu. 
Rehabilitacja w tym okresie polega głównie na zapobieganiu 
niekorzystnym skutkom unieruchomienia, (jeżelistan chorego 
wymaga pozostawania w łóżku), stopniowym, nadzorowanym 
intensyfikowaniu aktywności fizycznej, reagowaniu na bieżące 
problemy psychologiczne pacjenta irozpoczęciu edukacji. 
Aktywność fizyczna jest zwiększana poprzez wykonywanie 
ćwiczeń fizycznych i podejmowanie aktywności codziennego 
funkcjonowania, na ile pozwala na to stan chorego. Pacjenci o 
zwiększonym ryzyku powikłań lub wymagający ciągłej opieki z 
innych powodów (np. po operacjach), bezpośrednio ze szpitala 
lub w krótkim okresie po wypisaniu mogą być skierowani do 
stacjonarnych ośrodków, np. w szpitali sanatoryjnych i 
uzdrowisk, gdzie w warunkach zwiększonego nadzoru 
rozpoczynany jest trening fizyczny ukierunkowany na problemy 
kardiologiczne i kompleksowy program modyfikacji czynników 
ryzyka. Czas trwania tego etapu wynosi na ogół 3–6 tygodni. 

 
3.2. Dostępność komunikacyjna 

 
Infrastruktura transportowa w Nałęczowie jest bardzo 

dobrze rozwinięta. Przez teren Gminy Nałęczów przebiegają 
cztery drogi wojewódzkie: nr 826 (Markuszów - Nałęczów), nr 
827 (Sadurki - Bełżyce), nr 830 (Lublin – Nałęczów - 
Bochotnica), a także nr 860 w miejscowości Sadurki o łącznej 
długości 17 km. Druga kategorię stanowią drogi powiatowe: nr 
2202L, nr 2205L, nr 2542L, nr 2543L, których łączna długość 
wynosi 31 km. Drogi gminne mają łączną długość 59,6 km. 
Łączna długość dróg o nawierzchni twardej wynosi 107,6 km. 
Nałęczów znajduje się w odległości 28 km od Lublina, 11 km od 
Markuszowa oraz 24 km od Kazimierza Dolnego i 32 km od 
Puław [22, s.14]. Sieć drogowa i kolejowa zostały 
zaprezentowane na rysunku 9.  
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Rys. 9. Sieć drogowa i kolejowa w gminie Nałęczów [22]. 
Nałęczów posiada dobre połączenia drogowe z najważniejszymi 
miastami regionu, jak również połączenia kolejowe z 
najważniejszymi ośrodkami miejskimi w regionie, którym są 
Lublin i Puławy oraz pospieszne z Warszawą. 

Stacja kolejowa Nałęczów znajduje się w odległości 3 km od 
miasta, co jest dużą niedogodnością, zważywszy na 
komunikację dworca z miastem. Z tego też powodu kolej nie jest 
w pełni wykorzystywanym środkiem transportu. Ponadto na 
terenie gminy znajdują się 2 przystanki PKP: w Sadurkach i 
Czesławicach. Istnieje także odcinek kolei wąskotorowej łączący 
Nałęczów z Wąwolnicą, Poniatową i Opolem Lubelskim, który 
może stać się nie tylko ponadregionalną atrakcją turystyczną, 
ale także istotnym elementem komunikacji.  

Połączenia autobusowe są dobrze rozwinięte, szczególnie 
między ważniejszymi miejscowościami. Z Nałęczowa bez 
problemu można przemieścić się między innymi do Lublina, 
Puław i Kazimierza Dolnego. Na tych trasach usługi 
transportowe świadczone są także przez przewoźników 
prywatnych, co ułatwia poruszanie się między wyżej 
wymienionymi miejscowościami. 

Istnieje także możliwość skorzystania z komunikacji 
lotniczej, przez gości mieszkających poza Polską, ponieważ 
uzdrowisko Nałęczów znajduje się w odległości 28 km od 
lotniska Lublin-Świdnik. Można do niego dojechać autobusem, 
busem oraz pociągiem w czasie ok. 30 min [25, s. 2051-2061]. 

4. Analiza jakości świadczonych usług w uzdrowisku 
Nałęczów w aspekcie przeprowadzonych badań 

 
4.1.  Cel, metodyka badań i charakterystyka próby 

badawczej 
 

Celem badań było uzyskanie oceny kuracjuszy na temat 
walorów zdrowotnych, atrakcyjności turystycznej i dostępności 
komunikacyjnej uzdrowiska Nałęczów.  

Badania przeprowadzono w lipcu i sierpniu 2016 roku 
wśród 200 osobowej grupy kuracjuszy odwiedzających 
uzdrowisko. Badania przeprowadzono metodą sondażu 
diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankietowej. 
Narzędziem badawczym był autorski kwestionariusz ankiety. 
Przy wyborze próby reprezentatywnej wykorzystano dobór 
warstwowy. Poszczególne warstwy tworzono uwzględniając 
miejsce pochodzenia respondentów.  

Wśród 200 respondentów poddanych badaniom, 
największą grupę (21%) stanowiły osoby zamieszkałe w 
województwie lubelskim, 19% pochodziło z województwa 
mazowieckiego, 15% ze świętokrzyskiego, 14% z województwa 
podkarpackiego 9% z pomorskiego, a 4% z wielkopolskiego. 
Pozostałe województwa były reprezentowane przez 18% 
badanych. Kobiety stanowiły 54% respondentów. W przedziale 
wiekowym od 18 do 30 roku życia znajdowała się grupa 13% 
badanych, od 31 do 45 lat - 28%, od 46 do 60 lat - 32%, 
natomiast 27% respondentów było starszych. Wśród 
ankietowanych z wykształceniem podstawowym i zawodowym 
było 13% respondentów, z wykształceniem średnim - 49%, 
natomiast z wyższym - 38%. Osoby czynne zawodowo 
stanowiły 37% respondentów, natomiast emeryci i renciści 39%. 
Pozostali ankietowani to uczniowie, studenci i osoby 
niepracujące. 

 
4.2.  Wyniki badań 

 
Wśród osób odpowiadających na pytania ankietowe 

większość deklarowała, iż przebywa w uzdrowisku na kuracji z 
Narodowego Funduszu Zdrowia (76%) lub wykupiła prywatny 
indywidualny pobyt rehabilitacyjny (24%). W konsekwencji 
największa liczba kuracjuszy przebywała w sanatorium 3 
tygodnie lub dłużej (67%), na pobyt dwutygodniowy 
zdecydowało się 22% respondentów, natomiast nieco krócej 
przebywało w Busku 13% turystów, lecz tylko połowa z nich 
poniżej 5 dni. Krótsze pobyty dotyczyły w większości osób 
przebywających w Nałęczowie w celach turystycznych lub 
takich, które potraktowały miejsce pobytu, jako atrakcyjną 
przerwę w dłuższej podróży. 

W odpowiedzi na pytanie dotyczącą możliwości pobytu w 
Nałęczowie zdecydowana większość (54%) stwierdziła, że 
informację tą otrzymała od lekarza. Wśród pozostałych 
respondentów 18% to osoby, które już wcześniej przebywały w 
uzdrowisku. Dużą grupę stanowiły także osoby, które informacje 
o możliwości pobytu w uzdrowisku uzyskały z Internetu (16%) i 
od znajomych (14%). Procentowy rozkład odpowiedzi na to 
pytanie przedstawiono na rysunku 3. 
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Rys. 3. Źródło informacji o możliwościach pobytu w Nałęczowie 
 

W odpowiedzi na kolejne pytanie dotyczące zgodności 
informacji na temat warunków i atrakcyjności pobytu 
zdecydowana większość respondentów stwierdziła, że 
uzyskane informacje były zgodne z zastanym stanem, co 
potwierdziło 77% ankietowanych. 

Respondenci jednoznacznie deklarowali również chęć 
powrotu do Nałęczowa, tak w celach leczniczych jak i 
turystycznych. Preferowanymi miesiącami były miesiące letnie, 
a najchętniej wybierany był przełom lipca i sierpnia. Miesięczny 
rozkład zainteresowania pobytem w uzdrowisku przedstawiono 
na rysunku 4. 

Należy jednak podkreślić fakt, iż pacjenci, którzy są 
kierowani do Uzdrowiska przez lekarzy nie zawsze mają szansę 
wyboru terminu, który by im odpowiadał. Są zmuszeni do 
czekania w kolejce, która niejednokrotnie jest długa i czas 
trwania oczekiwania wynosi nawet kilkanaście miesięcy 

Spośród wszystkich badanych, największą grupę stanowiły 
osoby, które rzadziej niż raz na cztery lata (48%) korzystały z 
pobytów sanatoryjnych, natomiast najmniejszą grupą były 
osoby, które korzystały z zabiegów rehabilitacyjnych w 
sanatorium raz w roku (4%).  

 

 
 

Rys. 4. Preferowane miesiące przewidziane na pobyt w 
Nałęczowie 

 
Druga część badania została przeprowadzona w 

Sanatorium Rolnik. 
W odpowiedzi na pytanie, z jakich zabiegów ankietowani 

korzystali najchętniej zdecydowana większość respondentów 
wybrała kąpiel kwasowęglową, jako najlepszy z zabiegów 
oferowanych w uzdrowisku. Dużym uznaniem cieszyły się także 
masaże oraz laseroterapia. Graficzny obraz preferencji 
kuracjuszy przedstawiono na rysunku 5.  
 

 
 

Rys. 5. Zabiegi najchętniej wybierane przez kuracjuszy w 
Nałęczowie 

Zdaniem respondentów, którzy przebywali w Nałęczowie 
więcej niż jeden raz, stosowanie zabiegów w widocznym stopniu 
zmniejszyło istniejące do tej pory dolegliwości. 

Za największeatrakcje turystyczne respondenci uznali Park 
(fot. 3) oraz Pałac Małachowskich (fot.4). 

Hierarchia atrakcyjności obiektów turystycznych i 
uzdrowiskowych przedstawiono na rysunku 6. 

 

 

Fot. 3. Park Zdrojowy w Nałęczowie [11]. 
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Fot. 4. Pałac Małachowskichw Nałęczowie [10]. 
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Rys. 6. Hierarchia atrakcyjności obiektów turystycznych i 
uzdrowiskowych w Nałęczowie   
 

W badaniach zastosowano również metodę wywiadu 
bezpośredniego wśród osób o widocznej niepełnosprawności. 
Pytania dotyczyły stopnia dostosowania obiektu do możliwości 
korzystania z niego przez osoby mające problem z poruszaniem 
się. Respondenci bardzo pozytywnie ocenili rozwiązanie tego 
problemu na terenie sanatorium „Rolnik”. Ciągi komunikacyjne 
(podjazdy windy i korytarze) w pełni przygotowane są do 
poruszania się za pomocą wózków napędzanych mięśniami 
oraz wózków napędzanych elektrycznie. Osoby 
niepełnosprawne na terenie sanatorium mogą poruszać się bez 
ograniczeń, a kabiny są w pełni przystosowane do wykonywania 
zabiegów przez te osoby. 

 

 
 

Rys. 7. Miesięczny procentowy rozkład liczby osób 
przebywających w Nałęczowie 
 

Z danych z wykresu można zauważyć, że procentowy 
rozkład liczby osób, które przebywają w Nałęczowie wzrasta w 
okresie wakacyjnym (czerwiec-wrzesień). W badaniu zapytano 
również jaka forma transportu została wybrana podczas podróży 
do Uzdrowiska Nałęczów (rys. 8). 
 

 

.Rys. 8. Procentowy rozkład formy transportu pacjentów do 
Uzdrowiska Nałęczów 
 

Prawie 70% badanych odpowiedziała, że środkiem 
transportu był prywatny samochód. Mniej popularna była podróż 
autokarem (21%) a najrzadziej wybierano komunikację 
pociągiem.  
5. Podsumowanie 

 
Lecznictwo uzdrowiskowe jest w Polsce coraz bardziej 

popularne. Informacje dotyczące tego typu formy leczenia są 
najczęściej przekazywane przez lekarza prowadzącego, 
reklamę w Internecie i poprzez znajomych. Znaczna część osób 
ponownie decyduje się na wyjazd do konkretnego 
Uzdrowiska.Pacjenci wybierają tego typu pogram usprawniający 
ze względu na kompleksową i urozmaiconą fizjoterapię, która 
może być łączonaz balneologią, specyficzną dla danego 
regionu. Kuracjusze mogą również korzystać z atrakcji 
turystycznych dostępnych w najbliższym otoczeniu, co w 
pozytywny sposób wpływa na ich samopoczucie i kondycję 
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psychofizyczną. Szczególną uwagę należy zwrócić na problemy 
kardiologiczne, które stanowią poważne zagrożenie dla zdrowia 
i życia Polaków.  

Wdrażanie profilaktyki pierwotnej jak i wtórnej u pacjentów 
kardiologicznych jest bardzo ważnym elementem leczenia i w 
zbilansowany sposób może być rozpoczęte w Uzdrowisku. 
Przedstawione powyżej formy terapii, dobrane indywidualnie do 
pacjenta, są niezbędne w trakcie rekonwalescencji. Pacjenci 
najczęściej preferują zabiegi związane z fizykoterapią, jednak 
kinezyterapia również jest przez nich wymieniana. Jest to 
bardzo ważny element, ponieważ bez aktywności fizycznej, 
rehabilitacja nie będzie pełna. Kolejnym etapem jest 
przygotowanie pacjenta do funkcjonowania w życiu codziennym 
z uwzględnieniem ewentualnych wskazówek odnośnie 
zachowań prozdrowotnych. Ze względu na zróżnicowane 
położenie poszczególnych uzdrowisk, znaczący wpływ ma 
dostępność komunikacyjna, która w przypadku Nałęczowa jest 
bardzo dobrze rozwinięta. Jedynym utrudnieniem może być 
kwestia komunikacji kolejowej, ponieważ stacja znajduje się w 
pewnej odległości od miasta. Za tym argumentem przemawia 
liczba osób wybierających podróż pociągiem do Uzdrowiska, 
która była najmniejsza. Zdecydowana większość preferuje 
przemieszczanie się prywatnym samochodem.  

Podsumowując, badani kuracjusze chętnie wracają do 
Uzdrowiska Nałęczów, znaczna część pacjentów, którzy byli w 
Uzdrowisku więcej niż jeden raz, odczuła zmniejszenie się 
dolegliwości chorobowych. Kuracjusze zwrócili również uwagę 
na atrakcje turystyczne, które mieli okazję odwiedzić. 
Najpopularniejszymi miesiącami były lipiec i sierpień, jednak 
należy podkreślić, że nie każdy pacjent może decydować o 
terminie swojego pobytu. 

 
Bibliografia 
 

1. Brook R.D., Rajagopalan S., et al., Particulate Matter Air 
Pollution and Cardiovascular Disease. An Update to the 
Scientific Statement From the American Heart 
Association, Circulation 2010. 

2. Dylewicz P., Bromboszcz J., Rehabilitacja kardiologiczna - 
stosowanie ćwiczeń fizycznych, wydanie, ELIPSA-
JAIM,2005. 

3. Dyr. T., Europejska polityka transportowa na pierwszą 
połowę XXI wieku, „Autobusy. Technika. Eksploatacja. 
Systemy Transportowe” 2011, nr 10. 

4. Global Health Estimates Technical Paper WHO methods 
and data sources for global burden of disease estimates 
2000-2011, Geneva, November 2013. 

5. Global, regional, and national age-sex specific all-cause 
and cause-specific mortality for 240 causes of death, 
1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of 
Disease Study 2013, “Lancet” 2015, January 10, 385 
(9963). 

6. Griswold D. M., Disease H.,As a Public Health Problem, 
American Journal of Public Health 1927, Vol. 17, No 2. 

7. Hawlena J., Development prospects of air transport in 
Poland and its influence on regional economic stimulation, 
„Autobusy. Technika. Eksploatacja. Systemy 
Transportowe” 2011, nr 12. 

8. http://www.polskiezabytki.pl/m/obiekt/1769/N/ 
[04.07.2017]. 

9. http://www.spanaleczow.pl/ [dostęp 04.07.2017]. 
10. http://www.trekearth.com/gallery/Europe/Poland/East/Lub

elskie/naleczow/photo1262278.htm [dostęp 07.07.2017]. 
11. https://krzysztofjuszczak.com/2016/05/17/park-zdrojowy-

w-naleczowie-zimno-mi/#jp-carousel-1950 [dostęp 
07.07.2017]. 

12. Kunzli N., Air Pollution and Atherosclerosis: New Evidence 
to Support Air Quality PoliciesPLoS Med 2013, 10(4). 

13. Kwilecki K., Turystyczne i relaksacyjne formy zdrowego 
stylu życia, Wyższa Szkoła Hotelarstwa, Katowice 2012. 

14. Lopez A.D., Mathers C.D., Ezzati M., Jamison D.T., 
Murray Ch., J., L., (eds.), Global Burden of Disease and 
Risk Factors, Oxford University Press and The World 
Bank, 2006. 

15. Mały rocznik statystyczny Polski 2012. Warszawa, Zakład 
WydawnictwStatystycznych; 2012. 

16. Mirek J., Zrównoważony rozwój turystyki, jako 
determinanta funkcjonowania polskich uzdrowisk – 
wybrane zagadnienia, [w:] Szromek A. R. (red.), 
Uzdrowiska i ich funkcja turystyczno-lecznicza, Proksenia, 
Kraków 2012. 

17. Murray Ch., J., L., Lopez A., D., (red.), Globalne 
obciążenie chorobami, Tom I, Centrum Systemów 
Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Uniwersyteckie 
Wydawnictwo Medyczne „Vesalius”, Warszawa, Kraków 
2000. 

18. Nowicki G., Ślusarska B., Kulik B.T., Noniewicz M., 
Czynniki psychospołecznea wzór zachowania typu A oraz 
zachowania zdrowotnew prewencji ryzyka sercowo-
naczyniowe wśród dorosłych, PolskiPrzegląd 
Kardiologiczny 2011 13(2). 

19. Ponikowska I., Współczesna balneologia i medycyna 
fizykalna, Polskie Towarzystwo Balneologii i Medycyny 
Fizykalnej, http://www.balneologia.pl/596/wspolczesna-
balneologia-i-medycyna-fizykalna [dostęp 08.07.2017]. 

20. Prognoza ludności na lata 2014-2050, Studia i analizy 
statystyczne GUS, Warszawa 2014. 

21. Rozporządzenie Min. Zdr. z dnia 13.04. 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. 2006, nr 80, poz. 565). 

22. Strategia Rozwoju Gminy Nałęczów na lata 2008-2015 
http://umnaleczow.bip.lubelskie.pl/upload/pliki/Strategia_R
ozwoju_Gminy_Naleczow_na_lata_2008-2015.pdf [dostęp 
07.07.2017]. 

23. Strzelecki Z., Szymborski J. (red), Zachorowalność i 
umieralność na choroby układu krążenia a sytuacja 
demograficzna Polski, Warszawa 2015.  

24. The Global Burden of Disease: Generating Evidence, 
Guiding Policy. Institute for Health Metrics and Evaluation. 
Seattle, WA: IHME, 2013. 

25. Tłoczyński D. Rozwój lokalnych portów lotniczych, jako 
element rozwoju sytemu transportowego kraju. „Autobusy. 
Technika. Eksploatacja. Systemy Transportowe” 2013, nr 3. 



                                                                                  Logistyka 
 

AUTOBUSY     9/2017        173 

26. Uzdrowisko Nałęczów Przewodnik –Towarzystwa 
Przyjaciół Zakładu Leczniczego, Koło Przewodników 
PTTK w Nałęczowie, Nałęczów 1998. 

27. Wrześniewski K., Choroba niedokrwienna serca, [w:] 
WrześniewskiK., Włodarczyk D., (red.), Psychologiczne 
aspekty leczenia i zapobiegania. Gdańskie Wydawnictwo 
Psychologiczne, Gdańsk 2004. 

 
 

Analysis of the quality of services and 
transport accessibility of health resort 

Nałęczów 
Currently, it is estimated that the number of deaths in Poland 
due to cardiovascular diseases in 2020 will exceed 200,000. For 
this reason, attention should be paid to the issue of primary 
prevention and secondary prevention. Health resort`s treatment 
offers comprehensive physiotherapy, which is combined with 
balneology specific to the region. This article presents the 
results obtained from the patients on the health, tourist 
attractiveness and accessibility of the Nałęczów health resort. 
The characteristics of the Nałęczów region as well as the 
Nałęczów resort itself were also presented, taking into 
consideration the types of treatments performed at the resort. 
Attention was also paid to the geographic location and the 
particular type of present microclimate that is beneficial to the 
health of the patients.  
The aim of the article was to evaluate the service spectrum and 
communication accessibility of the Nałęczów Health Resort. The 
study was carried out using the diagnostic survey method, using 
the author's own method 
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