
Dostęp do świadczeń zdrowotnych dla osób otyłych 

Otyłość stanowi w Polsce coraz większy problem społeczny. Analiza danych, które otrzymuje 

Rzecznik Praw Pacjenta, w tym zgłoszeń od pacjentów oraz raportów z instytucji i urzędów wskazuje 

na to, iż osoby chorujące na otyłość najwyższego, trzeciego stopnia, mogą nie być w wystarczający 

sposób objęte opieką zdrowotną. 

Rzecznik podjął działania zmierzające do polepszenia sytuacji pacjentów w tym zakresie. 

W związku ze skierowanym wystąpieniem do wojewodów oraz marszałków województw, Rzecznik 

Praw Pacjenta otrzymał dane z całego kraju dotyczące placówek medycznych posiadających sprzęt 

medyczny o zwiększonej nośności. 

Na podstawie otrzymanych informacji, w tabeli poniżej, spośród wszystkich wskazanych 

podmiotów leczniczych, zamieszczone zostały dane placówek posiadających sprzęt 

o największej nośności, przeznaczony dla osób z otyłością trzeciego stopnia.  

Województwo małopolskie 

Rodzaj Świadczenia Nazwa Placówki 

Rezonans magnetyczny 
Krakowski Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II. 
ul. Prądnicka 80,31-202 Kraków 
250kg, średnica otworu gantry 70 cm 

  

Tomograf Komputerowy 

Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego, ul. 
Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz - umowa z podwykonawcą  
do 227 kg, średnica otworu gantry 70 cm 
symulator 3d do 295kg, średnica otworu gantry 85 cm 

  

PET Szpital Specjalistcyzny im. Jędrzeja Śniadeckiego, 
ul. Młyńska 5, 33-300 Nowy Sącz - 227 kg 

  

Łóżka 

Wojskowy Szpital Kliniczny z Polikliniką SP ZOZ 
w Krakowie, ul. Wrocławska 1-3, Kraków  
1 łóżko na SOR do 400 kg 
58 łóżek do 200-250 kg 

  

Transport sanitarny 

Krakowskie Pogotowie Ratunkowe, ul. Łazarza 14, 3-530 
Kraków - karetka bariatryczna - do przewozu pacjentów 
do wagi powyżej 300 kg, nosze do 400 kg 

  

Szpital Specjalistyczny im. J.  Babińskiego, ul. Babińskiego 
29, 30-393 Kraków - od 250 do 275 kg 

  

Ambulanse ratownictwa 

medycznego 
Zespół Opieki Zdrowotnej, ul. Wysokie Brzegi 4, 32-600 
Oświęcim - nosze 250 kg i 275 kg, krzesełko do 180 kg 

  

Zakłady opiekuńczo-

lecznicze/opiekuńczo-

pielęgnacyjne 

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, ul. Wielicka 267, 30-663 
Kraków - łóżko 250-300 kg 

  

Dodatkowy sprzęt 

SP Zakład Opieki Zdrowotnej w Proszowicach, ul. 
Kopernika 13, 32-100 Proszowice - stoły operacyjne do 
260 kg 

  

Szpital Św. Anny w Miechowie, ul. Szpitalna 3, 32-200 

Miechów - 5 materacy przeciwodleżynowych do 200 kg 

stół do RTG do 250 kg 

  

  

 


