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PRZYSTOSOWANIE JEDNOSTKI DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH 
w przychodniach i praktykach lekarskich ambulatoryjnej opieki zdrowotnej

TRZY SPECJALIZACJE O NAJWIĘKSZEJ LICZBIE 
UDZIELONYCH SPECJALISTYCZNYCH PORAD

 PODMIOTY 
AMBULATORYJNEJ 

OPIEKI ZDROWOTNEJ 
OGÓŁEM

Przychodniea

Praktyki lekarskie 
i stomatologiczneb67
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9

3,3%

18,2%
2,9%

Ambulatoryjna 
opieka zdrowotna w 2021 r. 

Dane dla Ostrołęki

Lekarskie
240,5 tys.

5,1%

W OPIECE 
SPECJALISTYCZNEJ

7,1%

Stomatologiczne
56,7 tys.

16,3%

297,2 tys.

15,4%Teleporady c 97,0 tys.

7,2%

W PODSTAWOWEJ 
OPIECE ZDROWOTNEJ

282,7 tys.

11,4Porady udzielone 
na 1 mieszkańca

PORADY UDZIELONE W AMBULATORYJNEJ 
OPIECE ZDROWOTNEJ d

584,3 tys. 7,1%

W NOCNEJ  
I ŚWIĄTECZNEJ 
OPIECE ZDROWOTNEJ e

4,4 tys.
0,5%

Specjalistyczne 
porady lekarskie 

ogółem w tys. 240,5

  kobietom    osobom w wieku 65 lat i więcej
  dzieciom i młodzieży do lat 18   teleporady

32,8

w poradniach 
okulistycznych 
w tys. 

29,5

w poradniach 
neurologicznych 
w tys.

25,0

w poradniach 
chirurgiczych w tys.

dzieciom 
i 

młodzieży 
do lat 18

osobom 
w wieku 

65 lat 
i więcej

kobietom
w tym udzielone:

14,4%32,7%
57,8%

32,3%62,1% 23,6% 0,1% 38,0%59,3% 12,3% 5,3% 35,4%45,7% 1,5%7,8%

Teleporady 8,4%

a Łącznie z przychodniami Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. b Dane obejmują praktyki, które podpisały kontrakty z NFZ lub 
z przychodniami. c  Teleporada to porada medyczna lub psychologiczna realizowana na odległość z wykorzystaniem połączenia telefonicznego lub innych systemów teleinfor-
matycznych. d  Łącznie z poradami finansowanymi przez pacjentów (środki niepubliczne); bez porad udzielonych w izbach przyjęć szpitali ogólnych.  e Nocna i świąteczna opieka 
zdrowotna to świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 18.00 do 8.00 dnia następnego oraz całodobowo w dni 
ustawowo wolne od pracy, w tym podstawowe świadczenia w nagłych przypadkach lub w kontynuacji leczenia. 

Wzrosty, spadki, bez zmian w stosunku do poprzedniego roku.


