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Rehabilitacja medyczna w województwie kujawsko-pomorskim  

 

1. Wstęp 
 
❖ W 2019 roku na terenie województwa kujawsko-pomorskiego ze świadczeń rehabilitacji 

medycznej w ramach NFZ skorzystało 209 tys. pacjentów (tj. 10 088 pacjentów  

w przeliczeniu na 100 tys. ludności, 2. miejsce w kraju, + 16% w stosunku do średniej dla 

Polski).  

❖ Głównymi rozpoznaniami w rehabilitacji medycznej w woj. kujawsko-pomorskim w 2019 

roku (we wszystkich rodzajach świadczeń łącznie) były choroby układu mięśniowo-

szkieletowego (74,4%) oraz choroby układu nerwowego (15,7%).  

❖ Choroby układu mięśniowo-szkieletowego były główną przyczyną rehabilitacji 

realizowanej w warunkach ambulatoryjnych, stacjonarnych i dziennych, natomiast  

w przypadku rehabilitacji prowadzonej w warunkach domowych głównym rozpoznaniem 

były choroby układu nerwowego.  

❖ Saldo migracji pacjentów wymagających rehabilitacji w województwie kujawsko-

pomorskim było dodatnie i wyniosło 1 162. Jest to wartość przedstawiona dla wszystkich 

rodzajów świadczeń łącznie. Najwyższe saldo migracji było w miastach Bydgoszcz, Toruń, 

Grudziądz, Włocławek, a najniższe w powiatach bydgoskim, toruńskim, włocławskim  

i grudziądzkim. Obserwuje się bardzo wyraźnie migrację pacjentów do miast na prawach 

powiatu z ich obrzeży.  

❖ Liczba fizjoterapeutów w maju 2020 r. przypadająca na 100 tys. mieszkańców była niższa  

o 10% niż średnia wartość dla Polski i wynosiła 155,6. Według prognoz do 2030 r. 

całkowita liczba fizjoterapeutów aktywnych zawodowo w przedziale wieku 25-59 lat 

będzie się zwiększać.  
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2. Rehabilitacja medyczna – świadczenia ambulatoryjne 
 
❖ Wskaźnik liczby ośrodków rehabilitacji ambulatoryjnej przypadających na 100 tys. 

ludności w 2019 roku wyniósł 8,69 (3. miejsce w kraju, + 27% w stosunku do średniej dla 

Polski). W 2019 r. ośrodki rehabilitacji ambulatoryjnej były we wszystkich powiatach. 

Dużą koncentrację ośrodków widać w mieście Bydgoszcz, powiecie inowrocławskim  

i mieście Włocławek. W odniesieniu do roku 2016 przybyło 15 świadczeniodawców.  

❖ Z rehabilitacji ambulatoryjnej skorzystało 93,9% wszystkich pacjentów, którym udzielono 

świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej w województwie kujawsko-pomorskim  

w 2019 roku. Liczba pacjentów na 100 tys. ludności (wg miejsca udzielania świadczeń) 

wyniosła 9 469 (2. miejsce w Polsce, powyżej średniej dla kraju o 21%).  

❖ Popyt na świadczenia przewyższa podaż - czas oczekiwania na udzielenie świadczenia jest 

długi (przeciętny czas oczekiwania na fizjoterapię ambulatoryjną w przypadku stabilnym  

w lutym 2020 r. wynosił 122 dni).  
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Rehabilitacja medyczna w województwie kujawsko-pomorskim  

 

Mapy 1. Liczba pacjentów na 100 tys. ludności według powiatów w rehabilitacji  
                ambulatoryjnej 

 

Źródło: Opracowanie BAFE WAiE DFE na podstawie danych: Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych 
Ministerstwa Zdrowia, https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3406 
 

 

3. Rehabilitacja medyczna – świadczenia stacjonarne 
 
❖ Wskaźnik liczby ośrodków rehabilitacji stacjonarnej przypadających na 100 tys. ludności 

w 2019 roku wyniósł 1,06 (8. miejsce w kraju, - 8% w stosunku do średniej dla Polski).  

W 2019 r. ośrodków rehabilitacji stacjonarnej nie było w 11 powiatach.  

https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3406
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Dużą koncentrację ośrodków widać w mieście Bydgoszcz oraz powiecie 

aleksandrowskim. W odniesieniu do roku 2016 przybyło 2 świadczeniodawców.  

❖ Z rehabilitacji stacjonarnej skorzystało 4,6% wszystkich pacjentów, którym udzielono 

świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej w województwie kujawsko-pomorskim  

w 2019 roku. Liczba pacjentów na 100 tys. ludności (wg miejsca udzielania świadczeń) 

wyniosła 466 (13. miejsce w Polsce, poniżej średniej dla kraju o 20%).  

❖ Dostępność do świadczeń rehabilitacji stacjonarnej w zakresie:  

▪ Ogólnym: 288 pacjentów na 100 tys. ludności, przedostatnie miejsce  

w Polsce, poniżej średniej o 20%,  

▪ Kardiologii: 60 pacjentów na 100 tys. ludności, 14 miejsce w Polsce, poniżej 

średniej o 40%,  

▪ Neurologii: 106 pacjentów na 100 tys. ludności, 7 miejsce w Polsce, powyżej 

średniej o 2%.  

Popyt na świadczenia przewyższa podaż - czas oczekiwania na udzielenie świadczenia jest długi 

(przeciętny czas oczekiwania na rehabilitację ogólnoustrojową w warunkach stacjonarnych  

w przypadku stabilnym w lutym 2020 r. wynosił 1 401 dni). 

 

Wykres 1. Kolejki o przeciętnym najdłuższym czasie oczekiwania – Rehabilitacja  
                   lecznicza/Kategorie medyczne - przypadek stabilny (w lutym 2020 r.) 

Źródło: Opracowanie BAFE WAiE DFE na podstawie danych: Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych 
Ministerstwa Zdrowia, https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3406 
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❖ W województwie kujawsko-pomorskim na koniec 2019 roku w rehabilitacji stacjonarnej 

liczba łóżek na 100 tys. ludności wynosiła 70,69 (poniżej średniej dla kraju o 26%).  

 
Mapa 2. Liczba pacjentów na 100 tys. ludności według powiatów w rehabilitacji  
                stacjonarnej 

 

Źródło: Opracowanie BAFE WAiE DFE na podstawie danych: Baza Analiz Systemowych i Wdrożeniowych 
Ministerstwa Zdrowia, https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3406 

 

 

 

 

https://basiw.mz.gov.pl/index.html#/visualization?id=3406
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4. Rehabilitacja medyczna – świadczenia dzienne  

❖ Wskaźnik liczby ośrodków rehabilitacji dziennej przypadających na 100 tys. ludności  

w 2019 roku wyniósł 1,45 (14. miejsce w kraju, -34% w stosunku do średniej dla Polski). W 2019 r. 

ośrodków rehabilitacji dziennej nie było w 14 powiatach. Dużą koncentrację ośrodków widać  

w mieście Bydgoszcz. W odniesieniu do roku 2016 przybyło 10 świadczeniodawców.  

❖ Z rehabilitacji dziennej skorzystało 4,7% wszystkich pacjentów, którym udzielono 

świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej w województwie kujawsko-pomorskim  

w 2019 roku. Liczba pacjentów na 100 tys. ludności (wg miejsca udzielania świadczeń) 

wyniosła 471 (przedostatnie miejsce w Polsce, poniżej średniej dla kraju o 45%).  

❖ Popyt na świadczenia przewyższa podaż - czas oczekiwania na udzielenie świadczenia jest 

długi (przeciętny czas oczekiwania do zakładu/ośrodka rehabilitacji leczniczej dziennej  

w przypadku stabilnym w lutym 2020 r. wynosił 708 dni).  

❖ W województwie kujawsko-pomorskim na koniec 2019 roku liczba miejsc pobytu 

dziennego na 100 tys. ludności wynosiła 66,3 (poniżej średniej dla kraju o 39%).  

 

5. Rehabilitacja medyczna – świadczenia domowe 

❖ Wskaźnik liczby ośrodków rehabilitacji domowej przypadających na 100 tys. ludności  

w 2019 roku wyniósł 0,82 (13. miejsce w kraju, -41% w stosunku do średniej dla Polski).  

W 2019 r. ośrodków rehabilitacji domowej nie było w 13 powiatach. Dużą koncentrację 

ośrodków widać w mieście Bydgoszcz. Należy zwrócić uwagę, że jeszcze w 2016 roku  

w województwie kujawsko-pomorskim nie było żadnego świadczeniodawcy  

w rehabilitacji domowej.  

❖ Z rehabilitacji domowej skorzystało 0,7% wszystkich pacjentów, którym udzielono 

świadczeń z zakresu rehabilitacji medycznej w województwie kujawsko-pomorskim  

w 2019 roku. Liczba pacjentów na 100 tys. ludności (wg miejsca udzielania świadczeń) 

wyniosła 70 (14. miejsce w Polsce, poniżej średniej dla kraju o 44%).  

❖ Popyt na świadczenia przewyższa podaż - czas oczekiwania na udzielenie świadczenia jest 

długi (przeciętny czas oczekiwania na fizjoterapię domową w przypadku stabilnym  

w lutym 2020 r. wynosił 53 dni).  

Powyższe stanowi wyciąg z projektu Map Potrzeb Zdrowotnych 2021 przygotowanych przez 

Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy. 
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Rehabilitacja medyczna w województwie kujawsko-pomorskim  

 

Materiał został dodatkowo wzbogacony danymi statystycznymi dostępnymi w Bazie Analiz 

Systemowych i Wdrożeniowych Ministerstwa Zdrowia.   

 

6. Rekomendacje 

1. Rekomenduje się poprawę efektywności leczenia rehabilitacyjnego – zwiększenie 

dostępności – w celu przywrócenia osobie objętej wsparciem pełnej lub 

maksymalnej możliwej do osiągnięcia sprawności fizycznej i psychicznej, a także 

zdolności do pracy oraz brania czynnego udziału w życiu społecznym.  

2. Należy dążyć do likwidacji niedoboru bazy łóżkowej rehabilitacyjnej poprzez 

utworzenie oddziału do kompleksowego wczesnego postępowania 

usprawniającego po urazach osób w wieku podeszłym.  

3. Zwiększenie liczby jednostek udzielających świadczeń z zakresu rehabilitacji 

dziennej oraz domowej na podstawie umów z NFZ oraz ich efektywności.  

4. Należy dążyć do bardziej równomiernego rozmieszczenia ośrodków rehabilitacji 

kardiologicznej na terenie województwa oraz zwiększenia ich efektywności, 

zwłaszcza w kontekście świadczeń udzielanych w trybie stacjonarnym.  

5. Biorąc pod uwagę zarówno potrzeby, jak i opierając się na idei wzmacniania 

potencjału istniejących podmiotów realizujących świadczenia rehabilitacyjne 

stacjonarne w zakresie ogólnym rekomenduje się wsparcie dla podmiotów, które 

obecnie realizują największą liczbę świadczeń. Podmioty realizujące największą 

liczbę świadczeń umiejscowione są w powiecie aleksandrowskim, radziejowskim 

oraz rypińskim. 

    Pozwoli to na zmniejszenie efektu „rozpraszania” specjalistycznej kadry.  

6. W sytuacji, w której dostępne będą kolejne środki na realizację zadań w ochronie 

zdrowia szczególna uwaga poświęcona będzie rehabilitacji kardiologicznej. 

 

Tab. 1 Proponowane dofinansowanie projektów z zakresu rehabilitacji stacjonarnej 

Powiat Maksymalna kwota dofinansowania 

aleksandrowski 3 000 000,0 zł 

radziejowski 2 000 000,0 zł 

rypiński 4 000 000,0 zł 
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Spis map i wykresów 

Mapy: 

1. Liczba pacjentów na 100 tys. ludności według powiatów w rehabilitacji              

ambulatoryjnej; s. 5; 

2. Liczba pacjentów na 100 tys. ludności według powiatów w rehabilitacji                 

stacjonarnej, s. 7; 

 

Wykresy: 

1. Kolejki o przeciętnym najdłuższym czasie oczekiwania – Rehabilitacja                        

lecznicza/Kategorie medyczne - przypadek stabilny (w lutym 2020 r.) s. 6; 

 

Tablice: 

       1.   Proponowane dofinansowanie projektów z zakresu rehabilitacji stacjonarnej; s. 9 


