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 URZĄD  STATYSTYCZNY  W  WARSZAWIE 
ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa 

 

Informacja sygnalna 
Data opracowania: 

16.08.2017 r. 

Kontakt: e-mail: sekretariatUSWAW@stat.gov.pl 
tel. 22 464 23 15 
faks 22 846 76 67 

http://warszawa.stat.gov.pl/ 

OCHRONA ZDROWIA W WOJEWÓDZTWIE MAZOWIECKIM W 2016 R. 

Przy publikowaniu danych Urzędu Statystycznego prosimy o podanie źródła.  

 
Podstawowym źródłem informacji o jednostkach opieki zdrowotnej jest sprawozdawczość Głównego Urzędu Statystycznego. 

W formie sprawozdawczości badane są m.in. następujące podmioty:  
− jednostki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (ZD-3), 
− jednostki ratownictwa medycznego i pomocy doraźnej (ZD-4), 
− apteki i punkty apteczne (ZD-5),    
− żłobki (OD-1).  
 

Uwaga: Dane dotyczące przychodni i porad udzielonych w przychodniach prezentuje się łącznie z danymi o placówkach podległych 
resortom obrony narodowej i spraw wewnętrznych. 
 

Ze względu na elektroniczną technikę przetwarzania danych, w niektórych przypadkach sumy składników – z tytułu zaokrągleń – mogą 
się różnić od podanych wielkości ogółem. 

 

*    * 
* 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna 
 
Świadczenia ambulatoryjnej opieki zdrowotnej realizowane są przez przychodnie i praktyki lekarskie.  

W końcu grudnia 2016 r. w województwie mazowieckim funkcjonowało 2885 przychodni. W porównaniu  

z 2015 r. odnotowano wzrost ich liczby o 5,3% (w miastach wzrost był wyższy niż na wsi o 2,9 p. proc.). Liczba 

praktyk lekarskich1, świadczących usługi zdrowotne finansowane w ramach środków publicznych (umowy 

 z NFZ), w województwie mazowieckim w 2016 r. wyniosła 315 (w miastach — 184, na wsi — 131). W stosunku 

do poprzedniego roku ich liczba zmniejszyła się o 1,6% (w miastach — o 1,1%, na wsi — o 2,2%).  
 

Tabl. 1. Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 
Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie 
2015 2016 

w liczbach bezwzględnych 2015=100 
  
O g ó ł e m  ................................................................... 3061 3200 104,5

Przychodnie  .................................................................. 2741 2885 105,3

miasta  ........................................................................ 2169 2296 105,9

wieś  ........................................................................... 572 589 103,0

Praktyki lekarskiea   ........................................................ 320 315 98,4

miasta  ........................................................................ 186 184 98,9

wieś  ........................................................................... 134 131 97,8

 
a Dane obejmują praktyki, które podpisały kontrakty z NFZ lub z przychodniami 

                                                            
1 Praktyki lekarskie i stomatologiczne (indywidualne, indywidualne specjalistyczne i grupowe); bez praktyk działających wyłącznie w ramach środków niepub-
licznych. 

http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=99&v=1
http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=99&v=2
http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=99&v=3
http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=99&v=4
http://ocena-publ.stat.gov.pl/?id=99&v=5
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W województwie mazowieckim najwięcej placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej znajdowało się  

w powiecie piaseczyńskim — 97, najmniej w zwoleńskim — 16. Wśród miast na prawach powiatu  przodowała 

Warszawa — 1271,natomiast najmniejszą liczbę placówek odnotowano w Siedlcach —  61. 

W 2016 r. w województwie mazowieckim na 1 placówkę ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przypadało 

1677 osób. W stosunku do poprzedniego roku zmniejszyła się liczba ludności województwa przypadająca na  

1 podmiot — o 71 osób.  

Analiza danych na temat dostępności podmiotów ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (przychodnie, prak-

tyki lekarskie) w powiatach wykazała, że w końcu grudnia 2016 r. w grupie powiatów ziemskich najmniejsza 

liczba mieszkańców na 1 podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przypadała w powiecie makowskim (1239), 

a największa w mińskim (3310). Wśród miast na prawach powiatu wskaźnik ten zawierał się  

w przedziale od 759 — w Ostrołęce do 1535 — w Płocku. 

 

Liczba mieszkańców na 1 placówkę ambulatoryjnej opieki zdrowotnej według powiatów w 2016 r. 

Stan w dniu 31 XII 

— liczba placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 
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W końcu 2016 r. w województwie mazowieckim 2838 placówek ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 

(88,7%) było przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Spośród przychodni — 67,7% placówek 

było wyposażonych w pochylnię, podjazd lub platformę, 29,9% w windę, a 4,5% posiadało udogodnienia dla 

osób niewidomych; w praktykach lekarskich udział ten wynosił odpowiednio: 69,2%, 12,1% oraz 2,9%. 

Tabl. 2. Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych  
 w 2016 r. 

             Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie Ogółem 

Przystosowanie jednostki do potrzeb osób niepełnosprawnych 

pochylnia/
podjazd/
platforma 

drzwi  
automa-
tycznie 

otwierane 

winda 

udogod-
nienia  

dla niewi-
domych 

inne brak   

        
O g ó ł e m ………………… 3200 2171 244 901 138 1469 362

Przychodnie ……………….. 2885 1953 241 863 129 1342 304

Praktyki lekarskiea ………… 315 218 3 38 9 127 58
 

 

Ogółem w ciągu 2016 r. w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udzielono 46834,0 tys. porad 

(o 3,1% więcej niż w 2015 r.), z czego porady w miastach stanowiły 86,0%, a na wsi 14,0%. Spośród porad 

udzielonych przez lekarzy 49,5% udzielono w podstawowej opiece zdrowotnej, a 50,5% — w opiece specjali-

stycznej. Liczba porad stomatologicznych wyniosła 5252,4 tys., tj. o 1,5% więcej niż w 2015 r. Ich udział  

w ogólnej liczbie porad udzielonych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej wyniósł 11,2% i spadł o 0,2 p. proc. 

w stosunku do poprzedniego roku. W ramach praktyk lekarskich udzielono 644,7 tys. porad (lekarskich 

 — 173,3 tys., stomatologicznych — 471,4 tys.), z tego 415,3 tys. w miastach i 229,4 tys. na wsi. W porównaniu 

z poprzednim rokiem liczba porad w ramach praktyk lekarskich zmniejszyła się  o 1,8% — przy czym liczba 

porad lekarskich wzrosła — o 1,0% (w miastach o 1,0%, na wsi o 1,5%), a stomatologicznych zmniejszyła się 

o 2,8% (w miastach o 1,1%, na wsi o 4,6%). 

 
Tabl. 3. Porady udzielonea  w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej 

Wyszczególnienie 
2015 2016 

w tysiącach 2015=100
  
Porady udzielone  ............................................................  45414,1 46834,0 103,1 

miasta  ............................................................................  39031,2 40294,5 103,2 
wieś  ...............................................................................  6382,9 6539,4 102,5 

W podstawowej opiece zdrowotnej  ...................................  20045,8 20601,7 102,8 
W opiece specjalistycznej  .................................................  25368,4 26232,3 103,4 

lekarskie  ........................................................................  20192,5 20979,9 103,9 
stomatologiczne  ............................................................  5175,9 5252,4 101,5 

   
 a Łącznie z poradami finansowanymi przez pacjentów (środki niepubliczne); bez porad udzielonych w izbach przyjęć szpitali ogólnych. 
 

 

W województwie mazowieckim w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej liczba porad w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca średnio wyniosła 3,8. Najwięcej w miastach na prawach powiatu: Siedlcach (6,1) i Ostrołęce 

(5,6), a najmniej w powiatach: siedleckim (3,0) i radomskim (3,1).  
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Liczba porad podstawowej opieki zdrowotnej na 1 mieszkańca według powiatów w 2016 r. 

Stan w dniu 31 XII 

 

W ramach świadczeń udzielonych w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej w 2016 r. porady le-

karskie stanowiły 80,0%, a porady stomatologiczne — 20,0%. W porównaniu z 2015 r. liczba udzielonych 

porad specjalistycznych wzrosła o 3,4% — lekarskich o 3,9% (w miastach — o 3,9 %, na wsi — o 2,7%), 

natomiast stomatologicznych o 1,5% (w miastach wzrosła — o 2,1%, a na wsi zmalała — o 2,6%). 

Odnotowano większy udział porad lekarskich udzielonych kobietom niż mężczyznom, przy czym był 

on wyższy w zakresie opieki specjalistycznej (61,6%) niż podstawowej (57,7%).  

Porady udzielone kobietom przeważały również w przypadku porad stomatologicznych udzielonych 

w miastach, gdzie stanowiły one 56,3% ogółu tych porad, natomiast na wsi więcej porad udzielono mężczy-

znom — 52,7% ogółu porad stomatologicznych. 
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Porady udzielone osobom korzystającym z poradni specjalistycznych według płci w 2016 r. 

 

 
 a Dane szacunkowe. 

 

W 2016 r. dzieci i młodzież do lat 18 korzystały z porad lekarzy specjalistów rzadziej w miastach 

(14,2%) niż na wsi (23,1%). Natomiast odsetek takich porad udzielonych osobom w wieku 65 lat i więcej wy-

niósł 25,4% w miastach i 18,9% na wsi i był niższy niż w podstawowej opiece zdrowotnej (gdzie kształtował 

się odpowiednio na poziomie 31,7% i 32,5%).  

W liczbie porad stomatologicznych 27,4% stanowiły porady udzielone dzieciom i młodzieży do lat 18 

(w miastach — 26,6%, na wsi — 32,9%). Porady stomatologiczne udzielone osobom w wieku 65 lat stanowiły 

15,3% ( w miastach —15,8%, na wsi —11,8%).  

 

Porady udzielone osobom korzystającym z poradni specjalistycznych według wieku w 2016 r. 
 
 

 
 

a Dane szacunkowe 

 
W zakresie specjalistycznej lekarskiej opieki zdrowotnej najwięcej porad udzielono w poradniach: chi-

rurgicznych (3253,8 tys.), ginekologiczno-położniczych (2521,1 tys.) oraz okulistycznych (2031,2 tys.).  

W porównaniu z 2015 r. największy spadek liczby udzielonych porad odnotowano w poradniach: reu-

matologicznych (o 5,7%) alergologicznych (o 5,6%) i onkologicznych (o 5,2%), natomiast największy wzrost 

liczby porad zanotowano w poradniach: leczenia uzależnień (o 32,6%), geriatrycznych (o 31,4%) i zdrowia 

psychicznego (o 17,6%). 
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Struktura specjalistycznych porad lekarskich według rodzajów poradni w 2016 r 

 

 

Ratownictwo medyczne 

 

W 2016 r. pomoc medyczną w nagłych wypadkach świadczyło 185 zespołów wyjazdowych ratownic-

twa medycznego, z tego 79 specjalistycznych i 106 podstawowych. Odnotowano 471,9 tys. wyjazdów na miej-

sce zdarzenia, w tym zdecydowaną większość (69,6%) stanowiły wyjazdy do domu pacjenta. Udzielono po-

mocy 473,6 tys. osób (o 1,2% więcej w porównaniu z poprzednim rokiem), w tym 6,2% stanowiły dzieci  

i młodzież do lat 18, a 42,2% — osoby w wieku 65 lat i więcej.  

Przed podjęciem lub w trakcie czynności ratunkowych stwierdzono zgon u 11113 osób, w tym dla 

81,1% osób miejscem zdarzenia był dom, a dla 3,6% — ruch uliczno-drogowy. 

W izbach przyjęć i szpitalnych oddziałach ratunkowych udzielono świadczeń zdrowotnych w trybie 

ambulatoryjnym 635,9 tys. osób, tj. o 7,3% mniej niż w 2015 r. Najczęściej udzielano pomocy chirurgicznej — 

39,5% ogółu osób. 

Tabl. 4. Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna 

Wyszczególnienie 
2015  2016 

w liczbach bezwzględnych 2015=100 

    
Zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznego a  ......................  185 185 100,0 
Lotnicze zespoły ratownictwa medycznegoa  ..........................  2 2 100,0 
Szpitalne oddziały ratunkowea  ...............................................  29 29 100,0 
Wyjazdy na miejsce zdarzeniab  .............................................  465932 471944 101,3 

w tym do zdarzeń:    
w ruchu uliczno-drogowym  .................................................  18756 20065 107,0 
w pracy  ...............................................................................  8416 8449 100,4 
w szkole  .............................................................................  4918 5622 114,3 
w domu  ...............................................................................  325453 328626 101,0 

Osoby, którym udzielono świadczenia zdrowotnego       
w miejscu zdarzenia  ...........................................................  467995 

 
473596 101,2 

na 1000 ludności  ................................................................  87,6 88,4 x 
 Osoby, którym udzielono świadczenia zdrowotnego  

w trybie ambulatoryjnym (w izbie przyjęć lub  
szpitalnym oddziale ratunkowym)  .......................................  685811 

 
 

635896 92,7 

a Stan w dniu 31 XII. b Bez wyjazdów do zachorowań. 
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Struktura świadczeń zdrowotnych udzielonych w izbie przyjęć  
lub szpitalnym oddziale ratunkowym w trybie ambulatoryjnym w 2016 r.

 
a Łącznie z chirurgią urazowo-ortopedyczną oraz neurochirurgią.  

 

Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne 
 

Sieć placówek ochrony zdrowia uzupełniają apteki i punkty apteczne zaopatrujące ludność w leki  

i środki medyczne. Według stanu w końcu 2016 r. działalność prowadziło 1778 aptek ogólnodostępnych i 140 

punktów aptecznych. W porównaniu z rokiem poprzednim zanotowano wzrost liczby aptek o 40 i spadek liczby 

punktów aptecznych o 4.  

Ponad 83% aptek i punktów aptecznych posiadało udogodnienia dla osób niepełnosprawnych —  

a wśród nich 54,2% było wyposażonych w pochylnię, podjazd lub platformę (apteki — 53,6%, punkty apteczne 

— 62,1%).  

W 2016 r. stałe dyżury nocne pełniło 3,7% aptek ogólnodostępnych oraz 12,1% okresowych. 

 

Tabl. 5. Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne 

             Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie 
2015 2016 

w liczbach bezwzględnych 2015=100 
    
Apteki  ..................................................................................  1738 1778 102,3 

w tym pełniące dyżury nocne:    
stałe  .................................................................................  66 66 100,0 
okresowe  .........................................................................  205 216 105,4 

Punkty apteczne  .................................................................  144 140 97,2 

Pracujący w aptekach i punktach aptecznych ......................  9335 9646 103,3 
w tym:    

magistrowie farmacji  ........................................................  3943 4006 101,6 
technicy farmaceutyczni  ..................................................  4016 4304 107,2 

Liczba ludności na 1 aptekę  ................................................  3078 3018 98,1 
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W aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych pracowało 4006 magistrów farmacji i 4304 tech-

ników farmaceutycznych. Podobnie jak w ubiegłym roku zdecydowaną większość pracujących stanowiły ko-

biety — odpowiednio 86,0% i 94,0%. 

 

Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne według powiatów w 2016 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 

 

W końcu 2016 r. na 1 aptekę przypadało 3018 osób, tj. o 60 osób mniej w porównaniu z rokiem po-

przednim. Po uwzględnieniu działających na obszarach wiejskich punktów aptecznych, liczba ludności przy-

padającej na aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny w 2016 r. wyniosła przeciętnie 2798 (o 44 osoby 

mniej niż w 2015 r.).  

Wśród powiatów województwa mazowieckiego najwięcej aptek ogólnodostępnych punktów aptecz-

nych funkcjonowało w Warszawie (653), Radomiu (81), powiatach: wołomińskim (79) i piaseczyńskim (75), 

które razem stanowiły 46,3% ogółu placówek w województwie, natomiast najmniej — w białobrzeskim i zwo-

leńskim (po 11), lipskim i łosickim (po 12).  

Najmniej ludności na 1 aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny przypadało w Ostrołęce (1869), 

Siedlcach (2265) oraz powiatach: żuromińskim (2329), piaseczyńskim (2393) i makowskim (2412), a najwięcej 

— w siedleckim (4532), radomskim (4460), ostrołęckim (4036). 
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Radom — 2655  

m.st. Warszawa — 2686 

2798

Miasta na prawach powiatu: 

 3500 — 4000   (2) 

 3000 — 3500   (9) 

 2500 — 3000  (20) 

 1869 — 2500   (8) 

4000 — 4532   (3) 

Liczba ludności na 1 aptekę  
ogólnodostępną i punkt apteczny: 

XX 

1918 
28

34

81

43 

653

22

18

17 
30 32 19

30

20

19 

15 
31

32 

29 38
79

22

21

17

12 1829 

63
37 

27 

32 

38

75
45

43

21

11

12

11

13 

14

34

53
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W 2016 r. sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych z wykorzystaniem strony internetowej prowa-

dziło 3,3% aptek ogólnodostępnych (w miastach — 3,7%, na wsi — 0,7%). W porównaniu z poprzednim rokiem 

odsetek takich aptek zmalał o 0,2 p. proc. (w miastach — o 0,2 p. proc., na wsi — o 0,1 p. proc.). W woje-

wództwie mazowieckim punkty apteczne nie prowadziły tego rodzaju handlu. 

 

Placówki sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 

 
Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 stwarza warunki dla organizowania i funkcjonowania 

zróżnicowanych form opieki nad dziećmi. Opieka może być organizowana w formie żłobka, klubu dziecięcego, 

sprawowana przez dziennego opiekuna lub nianię. 

W końcu 2016 r. w województwie mazowieckim funkcjonowało 512 placówek sprawujących opiekę 

nad dziećmi w wieku do lat 3 (w tym 97 to placówki publiczne), z tego 422 żłobki, 13 oddziałów żłobkowych 

oraz 77 klubów dziecięcych.  

Udogodnienia dla potrzeb osób niepełnosprawnych posiadało 37,3% placówek (37,5% — żłobków 

 i oddziałów żłobkowych, 36,4% — klubów dziecięcych), przy czym w większości były to pochylnie, podjazdy, 

platformy. 

Tabl. 6. Placówki sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 w 2016 r. 
             Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie 
Placówki  
ogółem 

Żłobki 
Oddziały  
żłobkowe 

Kluby  
dziecięce 

  
Placówki  ..................................................  512 422 13 77

Miejsca  ....................................................  15905 14275 472 1158

Dzieci  .......................................................  15003 13490 469 1044

Dzieci przebywające (w ciągu roku)  .........   22483 20178 842 1463
 

 

W końcu grudnia 2016 r. wszystkie placówki dysponowały łącznie 15,9 tys. miejsc. W żłobkach i od-

działach żłobkowych było ich 14,7 tys. (wzrost o 11,0% w stosunku do roku poprzedniego). W placówkach 

przebywało 15,0 tys. dzieci. Najliczniejszą grupę tworzyli dwulatkowie — 53,7% ogółu dzieci. 
 

Struktura dzieci w placówkach według wieku w 2016 r. 
Stan w dniu 31 XII 

 

 

2,1%

37,4%

10,4%

38,1%

52,4%

79,1%

52,9%

8,4%

10,4%

6,8%

1,8%

0,1%

Kluby dziecięce

Oddziały żłobkowe

Żłobki

0 lat 1 rok 2 lata 3 lata 4 lata i więcej
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W ciągu roku w placówkach przebywało 22,5 tys. dzieci. Przeciętny pobyt dziecka w żłobku i w od-

dziale żłobkowym wyniósł 100 dni i był krótszy niż w 2015 r. o 1 dzień, a w klubach dziecięcych — 115 dni 

 i był dłuższy o 13 dni. Według stanu w końcu grudnia 2016 r. na każde 1000 dzieci w wieku do 3 lat w woje-

wództwie do żłobka lub oddziału żłobkowego uczęszczało 75 dzieci w tej grupie wiekowej, tj. o 6 dzieci więcej 

niż przed rokiem. 

Łącznie we wszystkich placówkach sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 pracowało 3,0 tys. osób, 

w tym 203 pielęgniarki i 38 położnych. W żłobkach i oddziałach żłobkowych wśród 2,8 tys. osób pracujących 

było 200 pielęgniarek i 36 położnych.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowanie: Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych, tel. 29 760 78 50  
 e-mail: j.budna@stat.gov.pl  


