
Dane dla województwa mazowieckiego

7 kwietnia Światowy Dzień Zdrowia
Powszechna opieka medyczna

@Warszawa_STAT

Wskaźnik dostępności czasowej ludności w wieku 18 lat
i więcej do najbliższej przychodni zdrowia w 2016 r. *

2:30 – 4:59

10:00 – 14:59

5:00 – 9:59

Czas dojazdu
w minutach

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2017 r.a

Szpitale ogólne w 2017 r.

Szpitale ogólnea118

Łóżkaa26 049

Pacjenci1 288,2 tys.

Przeciętny pobyt
chorego w dniach5,1

Wskaźnik dostępności czasowej ludności do najbliższego
szpitalnego oddziału ratunkowego w 2016 r. *

Wskaźnik dostępności czasowej ludności do najbliższej stacji
pogotowia ratunkowego w 2016 r.*

Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna w 2017 r.

Zespoły
ratownictwa
medycznego

Osoby, którym
udzielono

świadczenia
na miejscu
zdarzenia

193

479,3
tys.

Lotnicze
zespoły

ratownictwa
medycznegoa

Szpitalne
oddziały

ratunkowea

Wyjazdy
na miejsce
zdarzenia

Izby przyjęća

30

12

3
477,5
tys.

30:00 – 60:00

25:00 – 29:59

20:00 – 24:59

15:00 – 19:59

10:00 – 14:59

5:00 – 9:59

2:31 – 4:59

Czas dojazdu
w minutach

30:00 – 44:03

25:00 – 29:59

20:00 – 24:59

15:00 – 19:59

10:00 – 14:59

5:00 – 9:59

2:30 – 4:59

Czas dojazdu
w minutach

9 – 15

7 – 8

5 – 6

3 – 4

Na 10 tys. ludności

a Stan w dniu 31 XII.

a Stan w dniu 31 XII. a Stan w dniu 31 XII.

Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie źródła.

Lekarze w 2017 r.a

Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego
na ochronę zdrowiaPielęgniarki i położne na 10 tys. ludnościPielęgniarki i położne w 2017 r.a

Lecznictwo uzdrowiskowe oraz stacjonarne zakłady rehabilitacji leczniczej
w 2017 r.

Pielęgniarki i położne na 10 tys. ludności

Stacjonarne zakłady
rehabilitacji leczniczeja2

Łóżkaa215

Pacjenci1 351

Szpitale i sanatoria
uzdrowiskowea3

Łóżkaa125

Kuracjusze944

Krwiodawstwo w 2017 r.

Centra krwiodawstwa
i krwiolecznictwaa2

Oddziały terenowea12

Krwiodawcy69 tys.

Wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego
na ochronę zdrowia w 2017 r.

Przeciętne miesięczne wydatki na zdrowie na 1 osobę w gospodarstwie
domowym w 2017 r.

zdrowie udział w wydatkach
ogółem gospodarstwa

cena wizyty
u lekarza
specjalisty**

w tym na artykuły
farmaceutyczne

87,93 zł 6,2%

104,64 zł39,20 zł

** na podstawie notowania cen detalicznych towarów i usług

a Stan w dniu 31 XII.

Na 10 tys. ludności

41 – 49

31 – 40

21 – 30

11 – 20

2 – 10

a Stan w dniu 31 XII.

101 – 131

61 – 100

41 – 60

21 – 40

4 – 20

Na 10 tys. ludności

a Stan w dniu 31 XII. a Stan w dniu 31 XII.
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344,6
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Oceń
opracowanie

*Na podstawie badania eksperymentalnego - Wskaźniki dostępności terytorialnej
mieszkańców Polski do wybranych obiektów użyteczności publicznej, współfinansowanego
ze środków UE w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna.

https://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/statystyka-dla-polityki-spojnosci/statystyka-
dla-polityki-spojnosci-2016-2018/badania/monitorowanie-obszarow-funkcjonalnych-
oraz-dostepnosci-terytorialnej/
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