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Coraz później dziecko, coraz później ślub – dzieci w statystyce Mazowsza 2010‐2014
Mieszkańcy Mazowsza coraz później podejmują decyzję o założeniu rodziny, a kobiety decydują się na
urodzenie dziecka w coraz starszym wieku. Już niemal co piąte dziecko rodzi się w związkach pozamałżeńskich.
W 2014 r. liczba dzieci i młodzieży wyniosła 1 mln 43 tys. – w ciągu pięciu lat (2010‐2014) liczba ta zmniejszyła
się o ponad 8 tys. osób. W 2014 r. dzieci i młodzież stanowiły niecałe 20% ogółu ludności, a więc co piąty
mieszkaniec Mazowsza był niepełnoletni. Najwięcej dzieci (22%‐23% ogółu ludności) mieszkało w powiecie
wołomińskim, piaseczyńskim, garwolińskim, ostrołęckim, radomskim i legionowskim.
Zmniejszanie się liczby dzieci i młodzieży jest rezultatem przemian w procesach demograficznych, przede
wszystkim niskiej dzietności kobiet, której poziom nie zapewnia prostej zastępowalności pokoleń. W latach 2010‐
2014 współczynnik dzietności kształtował się zmiennie (1,45‐1,33) i znacznie odbiegał od poziomu optymalnego
(2,10‐2,15). Kobiety coraz później decydują się na macierzyństwo. W 2014 r. mediana wieku kobiet rodzących
pierwsze dziecko wyniosła 28,4 lat (w 2010 r. – 27,6), w tym dla kobiet z wykształceniem wyższym – 29,6 lat
(w 2010 r. – 28,9).
Coraz więcej dzieci rodzi się w związkach pozamałżeńskich. O ile w 2010 r. z takich związków urodziło się 16,6%
dzieci, to w 2014 r. odsetek ten wzrósł do 19,8%.
Zarówno kobiety, jak i mężczyźni częściej odkładają decyzję o zawarciu związku małżeńskiego. W 2014 r. mediana
wieku statystycznego pana młodego wyniosła 29,2 lat, a panny młodej 27,1 lat. Nowożeńcy obu płci byli starsi
o prawie rok niż nowożeńcy w 2010 r.
Rodzice posiadający już dzieci mogą cieszyć się coraz lepszą dostępnością do lekarzy specjalistów.
W 2014 r. na 100 tys. noworodków przypadało 294 neonatologów (225 w 2010 r.), a na 100 tys. osób
niepełnoletnich – 52 pediatrów (44 w 2010 r.).
Najczęściej występującym schorzeniem u dzieci była dychawica oskrzelowa (astma) – w 2014 r. stwierdzono ją
u 30 osób w przeliczeniu na 1 tys. ludności w wieku 0–18 lat. Jeżeli spojrzymy na statystyki pod kątem wieku
dzieci możemy zauważyć pewne prawidłowości charakterystyczne dla różnych grup wiekowych. Wśród
najmłodszych dzieci w wieku do 2 lat najczęściej stwierdzoną chorobą była alergia pokarmowa. Nieco starsze
dzieci w wieku 3–4 lata najczęściej chorowały na dychawicę oskrzelową. Wśród dzieci w wieku 5–18 lat najwięcej
było przypadków zniekształceń kręgosłupa oraz zaburzeń refrakcji i akomodacji oka.
Mimo że aktywność fizyczna ma duże znaczenie dla zdrowia dzieci to w klubach sportowych regularnie ćwiczy
8% z nich. Spośród ogółu chłopców sport aktywnie uprawiało tylko nieco ponad 10%, a spośród dziewcząt mniej
niż 5%. Największą popularnością cieszyła się piłka nożna – wybierało ją niemal 34% ogółu ćwiczących.

Opracowano na podstawie publikacji Dzieci w województwie mazowieckim 2010‐2014. Publikacja dostępna jest
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