
W koƒcu grudnia w najwa˝niejszej lokalnej gaze-
cie Hamburga „Hamburger Abendblatt“ pojawi∏ si´
artyku∏ Günthera Hörbsta, który poni˝ej prezentujemy.
Z artyku∏u tego wynika, ˝e w niemieckich Kasach
Chorych (odpowiednik polskiego ZUS-u) dochodzi
do rewolucji. Podpisana zosta∏a pierwsza umowa z
zagranicznym sanatorium. Umow´ podpisa∏a ham-
burska kasa HEK, a jej kontrahentem zosta∏o czeskie
sanatorium z Karlovych Varów. Dla uzdrowiskowego
rynku niemieckiego jest to ma∏a rewolucja, do tej pory
bowiem pacjenci z niemieckich Kas Chorych kierowani
byli wy∏àcznie do niemieckich obiektów. Kas Chorych
w Niemczech jest oko∏o 300 i obs∏ugujà one wszystkich
pracujàcych - sk∏adki na ubezpieczenie zdrowotne
odprowadzane sà razem z podatkiem od wynagrodzeƒ.
Kasy konkurujà mi´dzy sobà o pacjentów i po otwarciu
granic zacz´∏y przyglàdaç si´ obiektom sanatoryjnym

z Czech, W´gier i Polski - g∏ównie dlatego, ˝e te oferujà
zdecydowanie ni˝sze ceny ni˝ sanatoria niemieckie.
Pozostaje jeszcze kwestia standardów us∏ug - te, dla
wymagajàcych pacjentów z Niemiec muszà byç na
najwy˝szym poziomie. Jest to jednak  du˝a szansa dla
Ciechocinka, tym bardziej ˝e w Êlad za hamburskà
kasà HEK zamierzajà pójÊç jej konkurenci. W rozmowie
z Burmistrzem Ciechocinka dowiedzieliÊmy si´, ˝e
przygotowuje on informacj´ dotyczàcà mo˝liwoÊci
wspó∏pracy z niemieckimi kasami, która wkrótce trafi
do dyrektorów ciechociƒskich obiektów uzdrowisko-
wych. Nasze miasto goÊci ju˝ niemieckich turystów,
byç mo˝e nied∏ugo pojawià si´ wi´ksze grupy kura-
cjuszy z tego kraju.
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Kasy w ofensywie - teraz oferty leczenia tak˝e

za granicà

Kuracjusz jak cesarz: Hamburska Kasa Chorych
HEK podpisa∏a umow´ z Marienbad w Czechach.
W przysz∏oÊci równie˝ inne Kasy Chorych b´dà
p∏aciç za leczenie poza granicami kraju.

Hamburg przeznaczy∏ w nowym roku cz´Êç
Êrodków z Kasy Chorych HEK na leczenie w uzdro-
wisku, gdzie kiedyÊ „rozpieszczani” byli cesarze,
królowie i wielcy myÊliciele. Hamburska Kasa Cho-
rych (220.000 cz∏onków) jest pierwszà niemieckà
Kasà, która podpisa∏a bezpoÊrednià umow´ z zagra-
nicznym uzdrowiskiem - Marienbad (Czechy).
WczeÊniej odpoczywa∏ tu Ksià˝´ Poetów Johann
Wolfgang Goethe („Elegia o Marienbad”) oraz
panujàcy w∏adcy, jak car rosyjski Miko∏aj II i cesarz
austriacki Franciszek Józef I.

Wiele innych Kas Chorych chce iÊç za przyk∏adem
HEK. „Obecnie sprawdzamy oferty i chcemy sfinali-
zowaç umowy w 2005 r.”, mówi Frank Meiners,
rzecznik Niemieckiej Pracowniczej Kasy Chorych
(DAK). Umowy mog∏yby byç podpisane tak˝e z
uzdrowiskami w innych krajach, np. na W´grzech
Kasa Chorych Pracowników Technicznych (TK)
planuje tak˝e umowy w po∏owie 2005 roku.

Oko∏o 20 Zak∏adowych Kas Chorych (BKK) b´-
dzie podpisywa∏o od lutego umowy z czeskimi uz-
drowiskami, mówi Christine Richter, rzecznik BKK.
„KorzyÊç wynika z wynegocjowanych rabatów i spe-
cjalnych Êwiadczeƒ” - to uzasadnia t´ ekspansj´.

Dla wszystkich Kas czynnik kosztów odgrywa

tu decydujàcà rol´: leczenie w Czechach jest du˝o
taƒsze ni˝ w Niemczech. „BylibyÊmy g∏upcami, gdy-
byÊmy nie wykorzystali tych mo˝liwoÊci”, mówi
rzecznik DAK pan Meiners. Nie planuje si´ jednak
podobnych umów na inne Êwiadczenia medyczne,
poniewa˝ nie mo˝na zagwarantowaç ich jakoÊci.

Specjalna oferta leczenia uzdrowiskowego w
Marienbad jest mo˝liwa do realizacji, bo od 1 maja
2004 r., tj. od wejÊcia do Unii krajów wschodnio-
europejskich, równie˝ tam obowiàzuje zasada zwro-
tu kosztów leczenia. Ka˝dy, kto jako pacjent nale˝àcy
do danej Kasy Chorych korzysta z leczenia uzdro-
wiskowego w innym kraju nale˝àcym do UE, otrzy-
muje z Kasy pe∏ny zwrot kosztów. Jedyny warunek:
musi byç odpowiednia jakoÊç Êwiadczeƒ. Ta jest
zapewniona w Marienbad wed∏ug rzecznika HEK
Thorstena Brunkhorsta: „OtrzymaliÊmy tam Êwiad-
czenia medyczne na uznanym wysokim poziomie,
potwierdzone przez renomowany Uniwersytet w
Pradze”.

Wiele Kas widzi to inaczej. „Nie planujemy nic
podobnego”, mówi∏ Udo Barske, rzecznik Zwiàzku
Federalnego AOK. „Obecnie nie jesteÊmy w stanie
wiarygodnie oceniç jakoÊci zagranicznych uzdro-
wisk”. Podobnie wypowiedzia∏o si´ KKH, Kasa Od-
szkodowaƒ podpisze umowy dopiero, kiedy zape-
wniony b´dzie odpowiedni standard jakoÊci za
granicà. Badania trwajà.

CZY KURACJUSZE Z NIEMIECKICH KAS CHORYCH
POJAWIÑ SI¢ W CIECHOCINKU?


