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Sanatorium Uzdrowiskowe „WRZOS” po∏o˝one
jest tu˝ przy parku Sosnowym, naprzeciwko Dworku
- Rezydencji Prezydenta RP. Takie sàsiedztwo zobowià-
zuje, wi´c ju˝ od kilku lat widaç tu wiele zmian. Nie
sà to tylko zmiany zewn´trzne - nowa cz´Êç zabiego-
wa z basenem czy wyros∏e w zesz∏ym roku skrzyd∏o
hotelowe. W ostatnim czasie poprawiono standard
bazy zabiegowej i noclegowej, zainstalowano nowe
urzàdzenia techniczne i przede wszystkim zapewniono
ca∏à gam´ us∏ug leczniczych i rehabilitacyjnych na
najwy˝szym poziomie.

Swojà dzia∏alnoÊç „WRZOS” rozpoczà∏ w roku 1963
jako obiekt, nieistniejàcego ju˝ dziÊ, Centralnego
Zrzeszenia Spó∏dzielczoÊci Inwalidów. W tej formie
sanatorium dzia∏a∏o przez 28 lat. By∏ to okres, w którym
praktycznie wszystkie miejsca w obiekcie wykorzys-
tywa∏o Ministerstwo Zdrowia, kierujàc pacjentów na
24-dniowe turnusy sanatoryjne. W roku 1991, po roz-
wiàzaniu CZSI sanatorium zosta∏o w∏àczone do struk-
tur Fundacji Ochrony Zdrowia Inwalidów z siedzibà
w Warszawie. Taki stan prawny funkcjonowa∏ do koƒ-
ca 1998 roku, natomiast od stycznia 1999 roku sa-
natorium „WRZOS” jest spó∏kà z ograniczonà odpo-
wiedzialnoÊcià i posiada status Zak∏adu Pracy Chro--
nionej.

Konkurencja na rynku uzdrowiskowym i komer-
cjalizacja us∏ug leczniczych by∏y niewàtpliwie moto-
rami tych zmian. Widaç to bardzo dobrze po przeÊle-
dzeniu struktury przyjazdów do sanatorium na przes-
trzeni jego funkcjonowania. W latach 1963 - 1990 tur-
nusy sanatoryjne  stanowi∏y 100% przyjazdów kura-

cjuszy do „WRZOSU”. Potem struktura ta zacz´∏a si´
zmieniaç. W latach  1991 do 1999 obok przyjazdów
sanatoryjnych (80 % ogó∏u kuracjuszy) pojawi∏y si´
turnusy rehabilitacyjne (15% przyjazdów) i pe∏nop∏at-
ne (5% przyjazdów). Ostatnie pi´ç lat zupe∏nie odmie-
ni∏o t´ struktur´. Najwi´kszà grup´ goÊci sanatorium
(40%) stanowià kuracjusze na turnusach pe∏nop∏at-
nych, zaÊ turnusy rehabilitacyjne i sanatoryjne przy-
ciàgajà do „WRZOSU” po oko∏o 30 % przyje˝d˝ajàcych
tu na leczenie i rehabilitacj´.

Zmiany w strukturze przyjazdów poszczególnych
grup pacjentów niewàtpliwie po cz´Êci sà „wymuszo-
ne” sytuacjà panujàcà w  spo∏ecznej s∏u˝bie zdrowia;
niemniej fakt, ˝e kuracjusze w ca∏oÊci op∏acajàcy swój
pobyt wybierajà coraz ch´tniej  i coraz liczniej Sana-
torium „WRZOS”   Êwiadczy o wysokim i profesjonal-
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nym poziomie Êwiadczonych tu us∏ug.
„WRZOS” zapewnia leczenie i rehabilitacj´  osób

ze schorzeniami górnych dróg oddechowych, ze scho-
rzeniami narzàdu ruchu, schorzeniami reumatyczny-
mi  i uk∏adu krà˝enia. Od niedawna zajmuje si´ tak˝e
rehabilitacjà kobiet po mastektomii.

W Sanatorium „Wrzos” pacjenci mogà przebywaç
na 21- dniowych turnusach sanatoryjnych finanso-
wanych cz´Êciowo przez Narodowy Fundusz Zdrowia,
14-dniowych turnusach rehabilitacyjnych finansowa-
nych cz´Êciowo przez Paƒstwowy Fundusz Rehabili-
tacji Osób Niepe∏nosprawnych oraz  na zasadach pe∏nej
odp∏atnoÊci w∏asnej.

Tak˝e wspomniana wy˝ej rehabilitacja kobiet po
mastektomii mo˝e byç cz´Êciowo finansowana przez
NFZ i PFRON.

Baza hotelowa sanatorium oferuje 230 miejsc o
zró˝nicowanym standardzie. Na miejscu znajduje si´
cz´Êç  zabiegowa z basenem Êwiadczàca ponad 50 ró˝-
norodnych zabiegów leczniczych,  jadalnia i kawiar-
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nia. Wszystkie miejsca ogólnodost´pne dostosowane
sà do potrzeb osób niepe∏nosprawnych i poruszajà-
cych si´ na wózkach. Równie˝ z oko∏o 20%  pokoi
mogà korzystaç inwalidzi poruszajàcy si´ na wózkach.

WYWIAD ZDROJUWYWIAD ZDROJU

- Panie Prezesie. Rozmawiajàc o kondycji pols-
kich sanatoriów i uzdrowisk g∏ównie s∏ychaç narze-
kania. Czy nie uwa˝a Pan, ˝e za kilkanaÊcie lat w
Polsce b´dzie funkcjonowa∏o kilka du˝ych narodo-
wych uzdrowisk, gdzie mo˝na b´dzie si´ leczyç, a
wi´kszoÊç sanatoryjnych obiektów zmieni swojà fun-
kcj´ i przestawi si´ na przyjmowanie turystów?

- Nie, mam na to zupe∏nie inny poglàd. Wed∏ug
mnie stref´ uzdrowiskowà w Polsce czekajà dobre
czasy i b´dzie si´ ona rozwijaç bardzo intensywnie.
Na pewno rynek wykluczy z grona uzdrowisk niektóre
miejscowoÊci, ale takie sà jego prawa. Natomiast wi´k-
szoÊç polskich kurortów wykorzysta swoja szans´.

- Skàd takie prognozy?
- Wp∏ynie na to kilka czynników. Po pierwsze spo-

∏eczeƒstwo, nie tylko w Polsce zaczyna si´ niestety
starzeç. Proces ten obserwujemy od lat. W zwiàzku z

tym stale wzrasta liczba pacjentów wymagajàcych le-
czenia i rehabilitacji w uzdrowiskach. JesteÊmy rów-
nie˝ Êwiadkami rozwoju szeregu chorób cywilizacyj-
nych. Prowadzimy coraz mniej intensywny, czasami
wr´cz niezdrowy tryb ˝ycia, niejednokrotnie od˝ywia-
my si´ nieodpowiednio. B´dziemy zmuszeni z tymi
chorobami walczyç, a leczenie chorób cywilizacyjnych
najbardziej skuteczne jest w∏aÊnie w uzdrowiskach.
Kolejny czynnik, który wed∏ug mnie przysporzy klien-
tów uzdrowiskom to nowa sytuacja polityczna w Eu-
ropie. Po ubieg∏orocznej akcesji pojawià si´ w Pols-
ce kuracjusze z innych krajów. Mimo bogatej oferty
uzdrowiskowej na zachodzie Europy zacznà oni jeê-
dziç do kurortów czeskich, w´gierskich i tak˝e pols-
kich. Przyciàgnie ich tu zapewne ciekawoÊç nowych
miejsc, ale przede wszystkim konkurencyjne w stosun-
ku do renomowanych uzdrowisk ceny. Naszym zada-
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niem jest zaÊ tak si´ na to przygotowaç, aby takiej
szansy nie zaprzepaÊciç.
        - Jak si´ wi´c do tego przygotowujecie?
        - Konkurencja na rynku us∏ug leczniczych i no-
we perspektywy rozwoju wymusi∏y na nas kilka dzia-
∏aƒ. Przede wszystkim podnosimy jakoÊç Êwiadczonych
w naszym sanatorium us∏ug. W dodatku musimy robiç
to zmniejszajàc koszty jednostkowe. Wymaga∏o to w
naszym przypadku niema∏ych inwestycji. W 2003 roku
oddaliÊmy do u˝ytku nowy obiekt - basen leczniczy
wraz z nowoczesnà kinezyterapià, zaÊ kilka miesi´cy
temu skoƒczyliÊmy budow´ nowej cz´Êci hotelowej.
Dzi´ki temu mo˝emy przyjàç jednorazowo w sanato-
rium 230 goÊci i obs∏u˝yç ich wszystkich na miejscu
- we w∏asnej bazie zabiegowej. Te dwie inwestycje, o
których wspomnia∏em, to ukoronowanie ca∏ej serii
wczeÊniejszych prac. W ciàgu ostatnich lat odnowiliÊ-
my i wyposa˝yliÊmy ca∏à g∏ównà cz´Êç hotelowà. Pos-
∏u˝´ si´ tu przyk∏adem - jeszcze dwanaÊcie lat temu
nie mieliÊmy pokoi z ∏azienkami - dzisiaj jest to ju˝
standard. WyremontowaliÊmy starà baz´ zabiegowà,
zakupiliÊmy do niej najnowoczeÊniejszy sprz´t, zain-
stalowaliÊmy w budynku nowe windy, zmodernizowa-
liÊmy kot∏owni´ wraz z ca∏à siecià centralnego ogrze-
wania.

- Czyli zrobiliÊcie ju˝ prawie wszystko?
- Taka sytuacja to chyba nigdy nie nastàpi. Rozwi-

jaç si´ trzeba w sposób permanentny. Przyst´pujemy
do prac remontowych w dziale ˝ywienia - musimy
dostosowaç go do norm wynikajàcych z przepisów
Unii Europejskiej. Kolejna sprawa to dokoƒczenie
remontów w g∏ównej cz´Êci hotelowej. Przez ca∏y czas
 wymieniamy wyposa˝enie, zakupujemy nowy sprz´t
medyczny. Wprowadzamy nowe systemy organizacji
pracy w sanatorium i oczywiÊcie ca∏y czas opracowu-
jemy nowe produkty dla naszych kuracjuszy.

- Z tego co s∏ysz´ wynika, ˝e niezb´dne sà wam
du˝e Êrodki finansowe. Czy mo˝e przekazaç Pan, jak
zarabiacie i z jakich Êrodków prowadzicie inwesty-
cje?

- W du˝ej cz´Êci finansujemy prace z naszych do-
chodów. Systematycznie oceniamy efekty naszych
inwestycji i musz´ podkreÊliç, ˝e sà one bardzo obie-
cujàce. OczywiÊcie budowa basenu i skrzyd∏a hotelo-
wego odbywa∏a si´ cz´Êciowo z wykorzystaniem kre-

dytu bankowego, otrzymaliÊmy tak˝e dofinansowanie
z Paƒstwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepe∏-
nosprawnych. Planujemy tak˝e w przysz∏oÊci wykorzys-
taç Êrodki europejskie - myÊl´ tu o funduszach struk-
turalnych. Przygotowujemy ju˝ odpowiednie progra-
my, ale na razie jeszcze nie chc´ mówiç o szczegó∏ach.
Lepiej nie zapeszaç.

- Czy myÊlicie o przyjmowaniu we „Wrzosie” ku-
racjuszy z innych krajów?

- Tacy kuracjusze ju˝ od dawna do nas przyje˝d˝a-
jà, ale pojedynczo. Mamy goÊci z krajów europejskich,
Kanady, USA. Zdajemy sobie spraw´, ˝e nie jesteÊmy
jeszcze przygotowani do obs∏ugi du˝ych grup takich
kuracjuszy. Spowodowane jest to g∏ównie barierà j´-
zykowà, przede wszystkim w sferze medycznej. Musi-
my tak˝e zwi´kszyç standard naszego sanatorium -
zagraniczni goÊcie sà bardzo wymagajàcy.  Ale dok∏ad-
nie wiemy, co powinniÊmy poprawiç i licz´, ˝e za kil-
ka lat równie˝ u nas b´dà rozbrzmiewa∏y obce j´zyki.
Natomiast ju˝ w tej chwili naszym wielkim atutem jest
profesjonalnie wyszkolona kadra, przygotowana do
obs∏ugi nawet najbardziej wymagajàcych pacjentów.
PodkreÊlajà to cz´sto przebywajàcy w sanatorium na
leczeniu kuracjusze. Niektórzy z naszych pracowni-
ków zwiàzani sà z „Wrzosem” od poczàtku jego fun-
kcjonowania.

- A nie obawia si´ Pan konkurencji ze strony in-
nych ciechociƒskich sanatoriów?

- Taka rywalizacja wyst´puje raczej mi´dzy Ciecho-
cinkiem a innymi miastami uzdrowiskowymi, a nie
pomi´dzy lokalnymi przedsi´biorcami. Uwa˝am, ˝e
has∏o „Ciechocinek” powinno nieÊç wszystkie miejs-
cowe obiekty i licz´ tu na pomoc w∏adz miasta w za-
kresie takiej promocji. Natomiast sanatoria w mieÊcie
powinny ze sobà wspó∏pracowaç. Dobrym przyk∏a-
dem takiej wspó∏pracy jest powo∏ana w Ciechocinku
„Komisja Zdrojowa”. S∏u˝y ona wymianie doÊwiad-
czeƒ pomi´dzy miejscowymi dyrektorami, powstawa-
niu cennych inicjatyw, jest p∏aszczyznà do wspó∏pra-
cy z organami samorzàdu. Nie mo˝emy si´ jeszcze
pochwaliç wieloma wspólnymi przedsi´wzi´ciami, ale
myÊl´, ˝e efekty pojawià si´ ju˝ szybko.

- Dzi´kuj´ za rozmow´.

       J.W. Lebiedziewicz


