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Zadania w ramach opieki zdrowotnej świadczone są poprzez usługi: stacjonarnej opieki zdrowotnej 

(szpitale ogólne, zakłady opiekuńczo-lecznicze, zakłady pielęgnacyjno-opiekuńcze, sanatoria i szpitale 
uzdrowiskowe), ambulatoryjnej opieki zdrowotnej oraz ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej. 
Placówkami zaliczanymi do systemu opieki zdrowotnej są również żłobki, natomiast apteki i punkty apteczne 
uzupełniają sieć placówek ochrony zdrowia. 

W końcu 2007 r. działały 34 szpitale ogólne (przed rokiem tyle samo), w tym  
9 niepublicznych. Do dyspozycji chorych pozostawało 5,9 tys. łóżek. Liczba leczonych pacjentów 
(bez międzyoddziałowego ruchu chorych) wyniosła 258,5 tys. osób. Pomimo mniejszej niż w 2006 r. 
liczby łóżek (o 1,1%), liczba leczonych pacjentów zwiększyła się (o 0,2%). Średnio na jedno łóżko  
w 2007 r. przypadało 44 pacjentów (w 2006 r. 43), natomiast liczba łóżek na 10 tys. ludności 
zmniejszyła się z 41,6 w 2006 r. do 41,2 w 2007 r.  

Według stanu w dniu 31 XII 2007 r. w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 
funkcjonowało 470 zakładów opieki zdrowotnej (o 6 więcej niż przed rokiem). Zakłady publiczne 
stanowiły 13,4%, a niepubliczne 86,6%. W porównaniu z rokiem poprzednim o 1,6% zmniejszyła się 
ilość placówek publicznych, a niepublicznych wzrosła o 1,8%. Liczba prowadzonych praktyk 
lekarskich – indywidualnych i grupowych, świadczących usługi zdrowotne finansowane w ramach 
środków publicznych (przede wszystkim w ramach powszechnego ubezpieczenia społecznego)  
w 2007 r. wyniosła 440 i była o 4,6% mniejsza niż w 2006 r. 

 
Tabl. 1.  Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 

Stan w dniu 31 XII 
2007 

2006 
ogółem w tym  

w miastach WYSZCZEGÓLNIENIE 

w liczbach bezwzględnych 
2006=100 

     
Zakłady opieki zdrowotnej ............................ 464 470 378 101,3

ogólnodostępne ......................................... 446 459 367 102,9
służby medycyny pracy ............................. 18 11 11 61,1

publiczne ..................................................... 64 63 38 98,4
niepubliczne ................................................ 400 407 340 101,8

    
Praktyki ogółem ........................................... 461 440 384 95,4

lekarskie ...................................................... 230 214 201 93,0
w tym indywidualne .................................. 229 213 200 93,0

stomatologiczne ........................................... 231 226 183 97,8
w tym indywidualne .................................. 229 223 181 97,4

Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w ciągu 2007 r. udzieliły 9385,0 tys. porad,  
z tego porady lekarskie stanowiły 88,2%, a stomatologiczne 11,8%. Wśród porad lekarskich 
większość to porady udzielone w przychodniach ogólnodostępnych (61,0%). W porównaniu  
do 2006 r. liczba porad ogółem wzrosła o 0,3%, w tym lekarskich o 0,7%, a stomatologicznych 
zmniejszyła się o 2,4%. Na 1 mieszkańca podobnie jak przed rokiem przypadało 6,6 udzielonych 
porad ogółem. 



2 
 

Tabl. 2.  Porady udzielone w zakładach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 
Stan w dniu 31 XII 

2007 
2006 ogółem w tym  

w miastach WYSZCZEGÓLNIENIE 

w liczbach bezwzględnych 
2006=100 

     
Porady udzielone a .......................................... 9352419 9385029 8111943 100,3

    
w przychodniach:    

podstawowej opieki zdrowotnej (lekarskie) 5020835 5045433 4032057 100,5
specjalistycznej opieki zdrowotnej .............. 4331584 4339596 4079886 100,2

lekarskie .................................................... 3197123 3231932 3129208 101,1
stomatologiczne ........................................ 1134461 1107664 950678 97,6

    
W zakładach opieki zdrowotnej ..................... 7616494 7737123 6641926 101,6

publicznych ................................................. 1543332 1548952 1181521 100,4
niepublicznych ............................................. 6073162 6188171 5460405 101,9

Praktyki lekarskie .......................................... 1735925 1647906 1470017 94,9
    
Porady udzielone na 1 mieszkańca:    

ogółem ......................................................... 6,6 6,6 9,5 x
lekarskie ...................................................... 5,8 5,8 8,4 x
stomatologiczne ........................................... 0,8 0,8 1,1 x

a Bez porad lekarskich udzielonych w szpitalach ogólnych. 

W 2007 r. specjalistyczna opieka zdrowotna udzieliła o 0,2% świadczeń wiecej niż w 2006 r. 
W ramach tych świadczeń porady lekarskie stanowiły 74,5%, a przed rokiem 73,8%. 

Struktura specjalistycznych porad lekarskich według rodzajów poradni w 2007 r. 
w % 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Poradnie: 
 
 
 
 
 

W lecznictwie uzdrowiskowym w 2007 r. funkcjonowało 1 sanatorium z 395 miejscami  
i 1 szpital z 85 miejscami. W ciągu roku przyjęto 6,6 tys. kuracjuszy, w tym 81,6% w sanatorium.  
W porównaniu do 2006 r. z usług lecznictwa uzdrowiskowego skorzystało o 1,1% osób mniej.  
W ciągu roku wykonano 577,5 tys. zabiegów (o 2,9 % więcej niż w 2006 r.), w tym najwięcej masaży 
(12,9%), inhalacji (10,6%), elektrolecznictwa (10,4%), kapieli CO2 (10,1%), kinezjoterapii (9,5%), 
zabiegów borowinowych (9,4%) i światłolecznictwa (9,2%).  

Szybką pomoc medyczną w razie wypadku lub nagłego zachorowania w 2007 r. świadczyło 
66 zespołów wyjazdowych ratownictwa medycznego (o 15 więcej niż przed rokiem), w tym 37 
zespołów wypadkowych i 23 reanimacyjne. Jednostki te w ciągu roku wyjechały 100,7 tys. razy  
na miejsce zdarzenia (mniej o 11,0% niż w 2006 r.). Najczęściej miejscem docelowym wyjazdu był 
dom pacjenta – 76,5% wyjazdów. Udzielono pomocy 103,2 tys. osób, (przed rokiem 120,0 tys.),  
w tym 76,0% w domu, 7,8% w ruchu uliczno-drogowym oraz 1,5% w pracy.  
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Tabl. 3.  Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna 
2007 2006 ogółem WYSZCZEGÓLNIENIE 

w liczbach bezwzględnych 2006=100 
    
Zespoły wyjazdowe na miejsce zdarzeniaa .. 51 66 129,4

w tym:   
wypadkowe .................................................. 27 37 137,0
reanimacyjne ............................................... 21 23 109,5

Wyjazdy na miejsce zdarzenia .................... 113096 100658 89,0
w tym:   

ruch uliczno-drogowy .................................. 6081 7049 115,9
dom .............................................................. 86796 76985 88,7
praca ............................................................ 938 1548 165,0

Osoby, którym udzielono świadczenia 
medycznego w miejscu zdarzenia ............. 119997 103229 86,0

w tym:   
ruch uliczno-drogowy .................................. 6615 8031 121,4
dom .............................................................. 92914 78482 84,5
praca ............................................................ 1017 1544 151,8

a Stan w dniu 31 XII. 

W izbie przyjęć lub szpitnym oddziale ratunkowym w 2007 r. udzielono pomocy 77,0 tys. 
osób, w tym 19,7 tys. dzieciom i młodzieży w wieku 0–18 lat. 

Struktura świadczeń zdrowotnych udzielonych  
w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym w 2007 r. 

w % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sprzedaż leków w końcu 2007 r. prowadziły 354 apteki ogólnodostępne oraz 39 punktów 
aptecznych. W porównaniu ze stanem sprzed roku przybyły 3 apteki i 4 punkty apteczne. 
Zdecydowana większość aptek podobnie jak przed rokiem, to apteki prywatne (94,6%). Dyżury nocne 
pełniło 185 aptek, spośród których dyżury okresowe 165. Na terenach wiejskich w końcu 2007 r. 
funkcjonowały 34 apteki oraz 39 punktów aptecznych. 

W aptekach i punktach aptecznych w końcu grudnia 2007 r. pracowało 581 farmaceutów 
oraz 739 techników farmacji (przed rokiem odpowiednio 569 i 697). 

Liczba ludności na 1 aptekę i punkt apteczny 
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Opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 sprawują żłobki i oddziały żłobkowe. W końcu 2007 r. 
łącznie funkcjonowało 19 placówek, z 808 miejscami, w których przebywało 833 dzieci (wśród 
wychowanków najwięcej było dwulatków – 55,2%). W ciągu roku na terenie tych placówek 
przebywało 1537 dzieci. W porównaniu do 2006 r. liczba placówek nie zmieniła się, zwiększyła się 
natomiast o 6,2% liczba miejsc, a przebywających dzieci w ciągu roku było o 0,5% mniej. Średni pobyt 
dziecka wydłużył sią o 3,3 dnia. 

 
Tabl. 4.  Żłobki i oddziały żłobkowe 

Stan w dniu 31 XII 
2006 2007 WYSZCZEGÓLNIENIE w liczbach bezwzględnych 2006=100 

    
Żłobki ................................................................ 10 9 90,0 
Oddziały żłobkowe ........................................ 9 10 111,1 
Miejsca w żłobkach ....................................... 761 808 106,2 
Dzieci przebywające (w ciągu roku) ............. 1545 1537 99,5 
Przeciętny pobyt dziecka w dniach ................ 77,4 80,7 x 

Dzieci pozbawione całkowitej lub częściowej opieki w końcu grudnia 2007 r. korzystały  
z 39 całodobowych placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 37 wsparcia dziennego (przed 
rokiem 41 i 32), a przebywało w nich odpowiednio 1005 i 1240 wychowanków (w 2006 r. 1034  
i 1085) Wśród placówek całodobowych było m.in. 15 placówek rodzinnych z 88 wychowankami,  
13 socjalizacyjnych z 463 i 10 wielofunkcyjnych z 419 podopiecznymi. W 2010 rodzinach 
zastępczych w dniu 31 XII 2007 r. przebywało 2905 wychowanków do 18 roku życia i 135 
pełnoletnich. W porównaniu do stanu sprzed roku liczba rodzin zmniejszyła się o 1,5%, a dzieci w nich 
było o 1,3% więcej. Rodziny zastępcze spokrewnione z dzieckiem stanowiły 86,2% ogólnej liczby 
rodzin. 

Dzieci w rodzinach zastępczych według wieku  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W końcu 2007 r. działało 58 stacjonarnych zakładów pomocy społecznej (w tym 39 domów 
pomocy społecznej) oraz 3 ich filie. Placówki te łącznie dysponowały 4317 miejscami, w tym 81,5% 
znajdowało się w domach pomocy społecznej. Przebywało w nich 4178 pensjonariuszy (o 5,0% 
więcej niż w końcu 2006 r). Spośród ogółu zakładów ponad 34,4 % stanowiły jednostki przeznaczone 
dla osób przewlekle somatycznie i psychicznie chorych.  

Mieszkańcy zakładów stacjonarnej pomocy społecznej według rodzajów zakładów w 2007 r. 
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