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STRESZCZENIE:  Wprowadzenie: Rośnie popularność zabiegów bariatrycznych na świecie. Przedstawiamy obecną sytuację pacjentów zagra-
nicznych leczonych przez chirurgów bariatrycznych w Polsce w 2016 roku.

  Materiały i metody: Rozesłaliśmy ankiety on-line do dwudziestu doświadczonych chirurgów bariatrycznych. Kwestionariusz 
dotyczył 2016 roku. Pytaliśmy o: (1) liczbę i rodzaj zabiegów bariatrycznych wykonanych lub nadzorowanych, (2) liczbę pacjen-
tów zagranicznych, (3) proces kwalifikacji, (4) kraj pochodzenia, (5) rodzaj zabiegu i (6) zalecenia pooperacyjne.

  Wyniki: Otrzymaliśmy zwrotnie dziewięć ankiet (45%). Pięciu chirurgów wykonało lub nadzorowało od 100 do 300 zabie-
gów bariatrycznych rocznie, dwóch wykonało lub nadzorowało ponad 300 zabiegów, dwóch wykonało lub nadzorowało 
od 50 do 100 zabiegów. Wszyscy ankietowani wykonywali laparoskopową rękawową resekcję żołądka (LSG) i laparosko-
powe wyłączenie żołądkowe z zespoleniem na pętli Roux-en-Y (LRYGB), czterech przeprowadzało zabiegi minizespoleń 
omijających żołądek (mini gastric bypass), dwóch laparoskopowe założenie regulowanej przewiązki (LAGB), jeden – SADI-S 
i dwóch – ominięcie dwunastnicy (DS). Sześciu ankietowanych chirurgów łącznie leczyło 64 pacjentów z zagranicy, głównie 
zabiegami LSG, LRYGB i minizespoleniem omijającym. Większość zagranicznych pacjentów zostało zakwalifikowanych 
w oparciu o znane międzynarodowe kryteria (BMI powyżej 40 kg/m2 lub BMI powyżej 35 kg/m2 z chorobami współistnieją-
cymi). Najwięcej osób pochodziło ze Zjednoczonego Królestwa, następnie z: Niemiec, USA, Irlandii i Szwecji. Kwalifikacji 
dokonywano po osobistym zbadaniu chorego. Po zabiegu pięciu badanych (83,3%) wydało kartę wypisową w języku an-
gielskim z zaleceniem długoterminowej kontroli w kraju pochodzenia. Każdy badany osobiście prowadził trzymiesięczną 
obserwację każdego pacjenta zagranicznego.

  Wnioski: Zagraniczni pacjenci bariatryczni przyjeżdżający do Polski są kwalifikowani do zabiegów zgodnie z uznanymi mię-
dzynarodowymi standardami. Większość z nich otrzymuje kartę informacyjną w języku angielskim i jest poddawanych trzy-
miesięcznej obserwacji przez operatora. Zaleca się dalsze leczenie bariatryczne w kraju pochodzenia.
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ABSTRACT:   Introduction: Bariatric procedures are becoming more popular worldwide. We present a current situation of foreign patients 
treated by high-volume bariatric surgeons in Poland in 2016.

  Material and Methods: We sent an online survey to twenty high-volume bariatric surgeons. The questionnaire regarded 
the year 2016. We asked for number and types of bariatric procedures performed or supervised, number of foreign bariatric 
patients, their qualification process, country of origin, types of procedure, and post-op recommendations.

  Results: We received 9 surveys (45%).  Five surgeons performed or supervised from 100 to 300 bariatric procedures, 
2 performed or supervised over 300 procedures, 2 performed or supervised from 50 to 100 procedures. All of the respondents 
performed laparoscopic sleeve gastrectomy (LSG) and laparoscopic gastric bypass (LRYGB), four carried out mini gastric 
bypass, two – gastric banding (LAGB), one – SADI-S and duodenal switch (DS). Six surgeons operated on the total of 64 foreign 
patients, mainly performing LSG, LRYGB and mini gastric bypass. Most of the patients were qualified based on international 
criteria [body mass index (BMI) over 40 kg/m2 or BMI over 35 kg/m2 with comorbidities]. United Kingdom was the most 
popular country of origin, followed by Germany, USA, Ireland and Sweden. Qualification for surgery was based on a personal 
visit. After surgery, 83.3% (n = 5) of the respondents gave out discharge documents in English, recommending long-term 
bariatric follow-up in the country of origin. Every respondent carried out 3-month personal follow-up of every foreign patient.

  Conclusions: Foreign bariatric patients travelling to Poland are qualified for surgery according to known international 
standards. Most of the patients receive post-op discharge documents in English, with a 3-month follow-up performed by their 
surgeon. Further bariatric supervision in the country of origin is routinely recommended.
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czterech przeprowadzało zabiegi minizespoleń omijających 
żołądek (ang. mini gastric bypass), dwóch laparoskopowe 
założenie regulowanej przewiązki (ang. laparoscopic adjustable 
gastric banding, LAGB), jeden – SADI-S i dwóch – ominięcie 
dwunastnicy (ang. duodenal switch, DS). Sześciu ankietowanych 
chirurgów łącznie leczyło 64 pacjentów zagranicznych, głównie 
zabiegami LSG (sześciu badanych), LRYGB (czterech badanych) 
i minizespoleniem omijającym (jeden badany). Większość 
zagranicznych pacjentów zostało zakwalifikowanych w oparciu 
o znane międzynarodowe kryteria (BMI powyżej 40 kg/m2 lub BMI 
powyżej 35 kg/m2 z chorobami współistniejącymi). Jeden chirurg 
zakwalifikował chorego z BMI poniżej 35 kg/m2, ale powyżej 30 
kg/m2 w oparciu o kryteria metaboliczne (ciężka cukrzyca typu 
2). Najwięcej pacjentów pochodziło ze Zjednoczonego Królestwa, 
następnie z: Niemiec, USA, Irlandii i Szwecji. Kwalifikacji 
dokonywano po osobistym zbadaniu chorego. Po zabiegu pięciu 
badanych (83,3%) wydało kartę wypisową w języku angielskim 
z zaleceniem długoterminowej kontroli w kraju pochodzenia. 
Każdy badany osobiście prowadził trzymiesięczną obserwację 
każdego pacjenta zagranicznego.

DYSKUSJA

Jak wspomniano wcześniej, turystyka medyczna jest złożonym 
zagadnieniem o globalnym zasięgu, który powinien zostać lepiej 
poznany [4]. Pozostaje on kontrowersyjnym tematem, w szcze-
gólności gdy porówna się ceny w prywatnych szpitalach w USA 
i w krajach trzeciego świata, takich jak Indie [5]. Przede wszystkim 
uderzyły nas niewiarygodne nierówności. Odkryliśmy również, że 
dokładna liczba turystów nie jest znana. Z uwagi na niższą cenę 
usług, niektórzy autorzy sugerują gorszą ich jakość. Określają oni 
również turystykę medyczną w kontekście leczenia otyłości za 
„nieodpowiednią i budzącą wątpliwości etyczne” [6].

Pamiętając, że ludzie boją się tego co nieznane, chcieliśmy przed-
stawić perspektywę chirurgów bariatrycznych leczących turystów 
medycznych, którzy aspirują do poziomu świadczeniodawców 
w krajach pierwszego świata.

W pierwszej kolejności naszą uwagę zwróciła liczba turystów ba-
riatrycznych leczonych przez ankietowanych chirurgów w Polsce 
w 2016 roku, która wyniosła 64. Niestety nie możemy porównać 
tej liczby z danymi z żadnego innego kraju z uwagi na brak takich 
danych. Porównując z danymi z raportu IFSO z 2017 r., liczba ta 
stanowi 25% całkowitej liczby zabiegów bariatrycznych w kraju [7]. 
Jednakże, porównując dane z naszym ogólnokrajowym badaniem 
ankietowym, stanowi ona jedynie 4% zabiegów wykonywanych 
z powodu otyłości w Polsce [8]. Wierzymy, że liczby przedstawio-
ne w raporcie IFSO są znacznie niedoszacowane.

W odniesieniu do liczby wykonywanych zabiegów każdy bada-
ny przeprowadził co najmniej 50 zabiegów rocznie, co odpowia-
da definicji dużej liczby zabiegów (ang. high-volume) podawanej 
w literaturze [9, 10]. Najpowszechniejszym zabiegiem u pacjentów 
bariatrycznych była LSG, w drugiej kolejności LRYBG. Podobny 
trend obserwowano w USA i podawano w raportach IFSO [3, 11], 
natomiast w ostatnim raporcie IFSO donoszono o odwróceniu tren-
du z dominacją LRYGB [7]. Warto zauważyć, że żaden z badanych 
nie oferował zagranicznym pacjentom kontrowersyjnej, ale dość 
popularnej LAGB, mimo że dwóch ankietowanych wykonywało 

WYKAZ SKRÓTÓW

BMI – wskaźnik masy ciała 
DS – ominięcie dwunastnicy 
IFSO – International Federation for the Surgery of Obesity and 
Metabolic Disorders 
LAGB – laparoskopowe założenie regulowanej przewiązki 
LRYGB – laparoskopowe wyłączenie żołądkowe z zespoleniem 
na pętli Roux-en-Y 
LSG – laparoskopowa rękawowa resekcja żołądka 
USG – ultrasonografia 
WHO – Światowa Organizacja Zdrowia

WPROWADZENIE

Gdy weźmiemy pod uwagę niepodważalną skuteczność operacji 
bariatrycznych w leczeniu otyłości [1, 2] oraz niepokojące dane 
Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) dotyczące epidemii oty-
łości, łatwo zrozumieć, dlaczego operacyjne jej leczenie zyskało 
popularność [3]. Obecnie doświadczamy nadmiernego popytu 
w stosunku do ograniczonej podaży. Ponadto podaż jest dodat-
kowo ograniczana przez publicznych świadczeniodawców. Z tego 
względu część chorych zwraca się ku prywatnemu sektorowi me-
dycznemu w ich kraju zamieszkania, co może jednak okazać się dla 
niektórych zbyt drogie. Z tego powodu coraz popularniejsza staje 
się turystyka medyczna [4]. Ponieważ Polska jest jednym z miejsc 
docelowych dla turystów medycznych, postanowiliśmy przybliżyć 
ten mało poznany temat.

CEL

Celem pracy była ocena obecnej sytuacji pacjentów zagranicznych 
leczonych przez chirurgów bariatrycznych w Polsce w 2016 roku.

MATERIAŁ I METODY

Rozesłaliśmy ankietę on-line do dwudziestu chirurgów bariatrycz-
nych wykonujących dużą liczbę zabiegów (ang. high-volume), pra-
cujących w publicznym i prywatnym sektorze. Skupiliśmy się przy 
tym głównie na drugim z wymienionych, ponieważ obsługuje on 
większość „turystów”. Kwestionariusz dotyczył 2016 roku. Pyta-
liśmy o: (1) liczbę i rodzaj zabiegów bariatrycznych wykonanych 
lub nadzorowanych (rocznie w obu sektorach), (2) liczbę zagra-
nicznych pacjentów, (3) proces kwalifikacji, (4) kraj pochodzenia, 
(5) rodzaje zabiegów i (6) zalecenia pooperacyjne.

WYNIKI

Otrzymaliśmy zwrotnie dziewięć kwestionariuszy (45%). Sześciu 
ankietowanych podawało leczenie turystów bariatrycznych. Pięciu 
chirurgów wykonało lub nadzorowało od 100 do 300 zabiegów 
bariatrycznych rocznie, dwóch wykonało lub nadzorowało ponad 
300 zabiegów, dwóch wykonywało lub nadzorowało od 50 do 
100 zabiegów. Wszyscy ankietowani wykonywali laparoskopową 
rękawową resekcję żołądka (ang. laparoscopic sleeve gastrectomy, 
LSG) i laparoskopowe wyłączenie żołądkowe z zespoleniem na pętli 
Roux-en-Y (ang. laparoscopic Roux-en-Y gastric bypass, LRYGB), 
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Tab. I. Ankieta dotycząca turystyki bariatrycznej w Polsce.

BARIATRIC TOURISTS

Ankieta dotycząca turystyki bariatrycznej w Polsce, skierowana do ekspertów bariatrii. Większość pytań dotyczy 2016 roku (jeśli nie, to pytanie wskazuje inaczej).
W ankiecie używamy pojęcia „turysta”, odnosząc się do pacjenta z zagranicy kwalifikowanego do operacji bariatrycznej w Polsce – niezależnie od finansowania.

Ile operacji bariatrycznych wykonali (lub nadzorowali) Państwo w zeszłym (2016) roku?

g poniżej 50

g od 50 do 100

g od 100 do 300

g powyżej 300

Jaki typy operacji bariatrycznych Państwo wykonujecie?

g Rękawowa resekcja – sleeve

g Gastric bypass

g mini gastric bypass

g regulowana przewiązka

g Duodenal Switch

g SADI-S

g Balon żołądkowy

g plikacja żołądka

g inne (prosimy o rozwinięcie w komentarzu – pod koniec ankiety)

Ile operacji bariatrycznych wykonali (lub nadzorowali) Państwo w zeszłym (2016) roku, które dotyczyły PACJENTÓW Z ZAGRANICY (tzw. „turystów bariatrycznych”)?

Jakie zabiegi bariatryczne wykonali Państwo dla turystów bariatrycznych z zagranicy?

g rękawowa resekcja – sleeve

g gastric bypass

g mini gastric bypass

g regulowana przewiązka

g duodenal switch

g SADI-S

g balon żołądkowy

g inne (prosimy o rozwinięcie w komentarzu pod koniec ankiety)

Czy zdarzyło się Państwu kwalifikować do operacji „turystów” z BMI poniżej 35 (z tzw. wskazań metaboliczych)?

g Tak

g Nie

Ze względu na to, że ocena opierała się na badaniu ankietowym, 
istnieje możliwość wypaczenia wyników przez ankietowanych 
(ang. recall bias).

Brak jednolitego ogólnokrajowego rejestru zabiegów bariatrycz-
nych stanowił jedną z głównych przeszkód uzyskania wiarygod-
nych danych rocznych. Z radością stwierdzamy, że taki rejestr jest 
obecnie tworzony i przechodzi ostateczne testy. 

WNIOSKI

Z naszej ankiety wynika, że pacjenci bariatryczni podróżujący do Pol-
ski są kwalifikowani do zabiegów w oparciu o znane międzynarodowe 
kryteria. Zabiegi są wykonane przez doświadczonych chirurgów ba-
riatrycznych, wykonujących dużą liczbę tego typu operacji. Większość 
osób otrzymuje karty wypisowe i zalecenia w języku angielskim oraz 
jest poddawana trzymiesięcznej obserwacji przez operatorów. Potrze-
ba dokładniejszego monitorowania leczenia bariatrycznego w Polsce. 
Toczą się prace nad opracowaniem krajowego rejestru pacjentów.

takie zabiegi w ramach NFZ. Wierzymy, że badani wiązali LAGB 
z koniecznością długiej i szczegółowej obserwacji po zabiegu, co 
jest trudne w przypadku pacjentów zagranicznych.

Innym zagadnieniem, które w ocenie niektórych autorów pozostaje 
wątpliwe etycznie, jest obserwacja po leczeniu i zalecenia poope-
racyjne. Niemalże każdy badany przez nas chirurg (z wyjątkiem 
jednego) wydawał kartę informacyjną i zalecenia w języku angiel-
skim, a każdy chirurg prowadził trzymiesięczną obserwację swoich 
pacjentów. Każdy z chirurgów zalecał i zachęcał pacjentów do dłu-
goterminowej opieki zespołu bariatrycznego w kraju pochodzenia.

Ograniczenia
W kwestionariuszu nie uwzględniono pytań dotyczących powi-
kłań, dlatego nie wiadomo, czy powikłania pozabiegowe wystę-
powały i czy chirurdzy byli zaangażowani w ich leczenie. Liczba 
ankietowanych była ograniczona, ponieważ wszyscy pochodzili 
zaledwie z jednego kraju. Obszerniejsze międzynarodowe bada-
nie dostarczyłoby więcej informacji na ten temat.
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BARIATRIC TOURISTS

Jeżeli „TAK” – ilu „turystów” z BMI poniżej 35 operowali Państwo w zeszłym roku?

Jeżeli „TAK” – jakie zabiegi wybierali Państwo dla turystów z BMI poniżej 35?

g rękawowa resekcja – sleeve

g gastric bypass

g mini gastric bypass

g regulowana przewiązka

g duodenal switch

g SADI-S

g balon żołądkowy

g inne (prosimy o rozwinięcie w komentarzu – pod koniec ankiety)

Skąd pochodzili „turyści” leczeni przez Państwa w zeszłym roku?

g Wielka Brytania

g Niemcy

g Szwecja

g USA

g Kanada

g Francja

g Hiszpania

g Norwegia

g Dania

g Irlandia

g Kraje Bliskiego Wschodu (Zjednoczone Emiraty, Kuwejt, Katar, Oman itd.)

g inne (prosimy o rozwinięcie w komentarzu – pod koniec ankiety)

Proszę podać jeden kraj, z którego najczęściej operują Państwo turystów?

Czy przed operacją „turysty" wykonują Państwo:

g endoskopię górnego odcinka przewodu pokarmowego

g USG jamy brzusznej

g konsultację psychologiczną

g konsultację dietetyczną

Jaką formę kwalifikacji stosują Państwo dla „turystów”?

g Wizyta osobista

g Wideokonferencja + konsultacja wyników badań

g Kwalifikacja telefoniczna + konsultacja wyników badań

Czy wydają Państwo zalecenia „turyście” w języku angielskim/ojczystym?

g Tak

g Nie

Czy wydają Państwo zalecenia DIETETYCZNE w języku angielskim/ojczystym?

g Tak

g Nie

Czy wydają Państwo „turyście” dokumentację dotyczącą pobytu oraz wykonanego zabiegu (kartę wypisową/epikryzę) w języku angielskim/ojczystym?

g Tak

g Nie

Jak długo stosują Państwo kontrolę pooperacyjną (tzw. follow-up) turysty bariatrycznego?

g do czasu zdjęcia szwów

g do miesiąca

g do 3 miesięcy

g dłużej niż 3 miesiące
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BARIATRIC TOURISTS

Jaką formę kontroli pooperacyjnej stosują Państwo wobec „turysty”?

g wizyta osobista

g wideokonferencja

g konsultacja telefoniczna

g drogą poczty elektronicznej (skany wyników badań kontrolnych etc.)

Czy zalecają Państwo turystom bariatrycznym stałą opiekę zespołu bariatrycznego (lekarzy, psychologów, dietetyków) w kraju pochodzenia?

g Tak

g Nie


