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INFORMACJE SYGNALNE 

16.08.2018 r. Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim 
w 2017 r. 
 

W końcu 2017 r. świadczenia ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej, w ramach środków publicznych, realizo-
wało 3028 przychodni oraz 307 praktyk lekarskich  
i stomatologicznych, w których udzielono 48,1 mln 
porad. Z kolei na miejscu zdarzenia w ciągu minio-
nego roku zespoły ratownictwa medycznego udzie-
liły świadczeń zdrowotnych 479,3 tys. osób. Według 
stanu w końcu 2017 r. działalność prowadziło 1795 
aptek ogólnodostępnych i 143 punkty apteczne.  

 

Przychodnie i praktyki lekarskie 

W końcu 2017 r. w województwie mazowieckim działało 3335 podmiotów ambulatoryjnej 
opieki zdrowotnej, z czego 3028 przychodni1  oraz 37 praktyk lekarskich i 270 praktyk stoma-
tologicznych, realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych.  

 

Tablica 1. Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 

Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2016 2017 

w liczbach bezwzględnych 2016=100 

Ogółem 3200 3335 104,2 

Przychodnie 2885 3028 105,0 

miasta 2296 2427 105,7 

wieś 589 601 102,0 

Praktykia  ogółem 315 307 97,5 

lekarskie 38 37 97,4 

stomatologiczne 277 270 97,5 

miasta 184 180 97,8 

wieś 131 127 96,9 

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

 

 

                                                           
1 Łącznie z przychodniami Ministerstwa Obrony Narodowej i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.  

 

W 2017 r. wzrosła liczba pla-
cówek ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej o 4,2% 

W końcu 2017 r. ambulatoryj-
nych porad udzielało 3028 
przychodni oraz 307 praktyk  
lekarskich i stomatologicznych  
świadczących usługi w ramach 
środków publicznych  

 2,6% 
 
wzrost liczby porad ambulato-
ryjnych w porównaniu do 2016r.  
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W porównaniu z rokiem poprzednim liczba przychodni wzrosła o 5,0%, natomiast zmniejszyła 
się o 2,5% liczba praktyk lekarskich i stomatologicznych, które podpisały kontrakty z NFZ lub 
z przychodniami. W 2017 r. na 1 placówkę ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przypadało 1615 
osób, tj. o 62 osoby mniej niż w 2016 r.  

W końcu 2017 r. w województwie mazowieckim 3075 placówek ambulatoryjnej opieki zdrowot-
nej (92,2%) było przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Spośród przychodni 
— 68,7% placówek było wyposażonych w pochylnię, podjazd lub platformę, 31,0 % w windę,  
a 3,2% posiadało udogodnienia dla osób słabowidzących i niewidomych. Wśród praktyk le-
karskich udział ten wynosił odpowiednio: 67,1%, 11,1%, 2,3%. 
 

Porady ambulatoryjne 

Ogółem w ciągu 2017 r. w placówkach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej udzielono 48062,2 tys. 
porad (o 2,6% więcej niż w 2016 r.), z czego porady w miastach stanowiły 86,2%, a na wsi 
13,8%. Spośród porad lekarskich 21437,5 tys. udzielono w podstawowej opiece zdrowotnej2  
(o 4,1 % więcej w stosunku do roku poprzedniego ) oraz 21190,3 tys. w opiece specjalistycznej 
(o 1,0% więcej). Liczba porad stomatologicznych wyniosła 5434,4 tys., tj. o 3,5% więcej niż  
w 2016 r. 

Przeciętna liczba porad ambulatoryjnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca w 2017 r. wyniosła 
8,9, przy czym wskaźnik ten był trzykrotnie wyższy w miastach niż na wsi i wyniósł odpowied-
nio 12,0 i 3,5. 

 

Tablica 2. Porady udzielonea  w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej 

Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2016 2017 

w tysiącach 2016=100 

Porady udzielone 46834,0 48062,2 102,6 

miasta 40294,5 41424,8 102,8 

wieś 6539,4 6637,5 101,5 

W podstawowej opiece zdrowotnej 20601,7 21437,5 104,1 

W opiece specjalistycznej 26232,3 26624,7 101,5 

lekarskie 20979,9 21190,3 101,0 

stomatologiczne 5252,4 5434,4 103,5 

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

 

W 2017 r. odnotowano większy udział porad lekarskich udzielonych kobietom niż mężczy-
znom, przy czym był on wyższy w zakresie opieki specjalistycznej (61,3%) niż podstawowej 
(57,3%). 

Porady udzielone kobietom przeważały również w przypadku porad stomatologicznych i sta-
nowiły 55,8% ogółu tych porad.  

                                                           
2 Łącznie z poradami nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej udzielane w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od pracy. 
Obejmują również porady nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielone w ramach podkontraktów ze szpita-
lem na wykonywanie tych porad. 

W 2017 r. w ambulatoryjnej 
opiece zdrowotnej udzielono 
42627,8 tys. porad lekarskich 
 i 5434,4 tys. stomatologicz-
nych 



 

 

 3 

Wykres 1. Struktura porad ambulatoryjnych według rodzaju porad i wieku pacjentów w 2017 r. 

 

W ramach podstawowej opieki zdrowotnej udzielono 6856,0 tys. porad (o 4,3% więcej w porów-
naniu do 2016 r.) osobom w wieku 65 lat i więcej, co stanowiło blisko 1/3 wszystkich porad tego 
typu. Natomiast w opiece specjalistycznej co czwarta porada udzielana przez lekarzy dotyczyła 
osób w omawianej grupie wieku. 

Ponad 26% porad stomatologicznych było udzielonych dzieciom i młodzieży do 18 roku życia. 
Wśród odbiorców tego typu świadczeń osoby starsze powyżej 64 roku życia stanowiły niespełna 
16%. 

 

Wykres 2. Struktura specjalistycznych porad lekarskich według rodzaju poradni w 2017 r.  

 

Ratownictwo medyczne 

W 2017 r. pomoc medyczną w nagłych wypadkach świadczyły 193 zespoły wyjazdowe ratownic-
twa medycznego (63 specjalistyczne i 130 podstawowe) oraz 3 lotnicze zespoły ratownictwa 
medycznego. Wskaźnik dostępności świadczeń medycznych udzielanych przez zespoły ratow-
nictwa medycznego, wyrażony jako liczba zespołów (podstawowych i specjalistycznych) na 
100 tys. ludności, wyniósł w województwie mazowieckim 3,6. 

Odnotowano 477,5 tys. wyjazdów na miejsce zdarzenia, w tym zdecydowaną większość (69,8%) 
stanowiły wyjazdy do domu pacjenta. Pomocy udzielono 479,3 tys. osób (o 1,2% więcej w po-
równaniu z poprzednim rokiem), w tym 5,5% stanowiły dzieci i młodzież do lat 18, a 42,0% — 
osoby w wieku 65 lat i więcej. Przed podjęciem lub w trakcie czynności ratunkowych stwier-
dzono zgon u 10885 osób, w tym dla 81,0% osób miejscem zdarzenia był dom, a dla 3,5% — 
ruch uliczno-drogowy.  

W 2017 r. najwięcej porad le-
karskich w opiece specjali-
stycznej udzielono w porad-
niach chirurgicznych – blisko 
3,3 mln 

W 2017 r. co trzecia porada 
podstawowej opieki zdrowot-
nej udzielana była osobom  
w wieku 65 lat i więcej 

W 2017 r. zespoły ratownic-
twa medycznego udzieliły 
świadczeń zdrowotnych bli-
sko 480 tys. osób  
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Tablica 3. Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna 

Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2016 2017 

w liczbach bezwzględnych 2016 = 100 

Zespoły wyjazdowe ratownictwa medycznegoa 185 193 104,3 

Lotnicze zespoły ratownictwa medycznegoa 2 3 150,0 

Szpitalne oddziały ratunkowea  29 30 103,4 

Wyjazdy na miejsce zdarzeniab 471944 477452 101,2 

w tym do zdarzeń:    

w ruchu uliczno-drogowym 20065 20085 101,1 

w pracy 8449 9556 113,1 

w szkole 5622 5898 104,9 

w domu 328626 333144 101,4 

Osoby, którym udzielono świadczenia zdrowot-
nego w miejscu zdarzenia 

473596 479311 101,2 

na 1000 ludności 88,4 89,2 x 

Osoby, którym udzielono świadczenia zdrowot-
nego w trybie ambulatoryjnym (w izbie przyjęć 
lub szpitalnym oddziale ratunkowym) 

635896 735644 115,7 

a Stan w dniu 31 XII. b Bez wyjazdów do zachorowań. 

 

Wykres 3. Struktura świadczeń zdrowotnych udzielonych w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale 
 ratunkowym w trybie ambulatoryjnym w 2017 r. 

a Łącznie z chirurgią urazowo-ortopedyczną oraz neurochirurgią. 
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W 12 izbach przyjęć i 30 szpitalnych oddziałach ratunkowych udzielono świadczeń zdrowot-
nych w trybie ambulatoryjnym 735,6 tys. osób, tj. o 15,7% więcej niż w 2016 r. Najczęściej udzie-
lano pomocy w zakresie: chirurgii (40,1%), chorób wewnętrznych (16,1%) oraz pediatrii (8,9%).  

 

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 2017 r. działalność prowadziło 1795 aptek 
ogólnodostępnych i 143 punkty apteczne. W porównaniu z rokiem poprzednim zanotowano 
wzrost liczby aptek o 17 i liczby punktów aptecznych o 3.  

Blisko 87% aptek i punktów aptecznych posiadało udogodnienia dla osób niepełnospraw-
nych. 52,1% aptek oraz 63,6% punktów aptecznych wyposażonych było w pochylnię, podjazd 
lub platformy ułatwiające wejście do budynku. W 2017 r. dyżury nocne stałe pełniło 3,0%,  
a okresowe 14,7% aptek ogólnodostępnych. 

W aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych pracowało 4026 magistrów farmacji  
i 4394 techników farmaceutycznych. Podobnie jak w ubiegłym roku zdecydowaną większość 
pracujących stanowiły kobiety — odpowiednio 86,1% i 94,1%. 

W 2017 r. sprzedaż wysyłkową produktów leczniczych z wykorzystaniem strony internetowej 
prowadziło 2,5% aptek ogólnodostępnych (w miastach — 2,8%, na wsi — 1,1%). W porównaniu 
z poprzednim rokiem odsetek takich aptek zmalał o 0,8 p. proc. (w miastach zmalał  
o 0,9 p. proc., na wsi wzrósł o 0,4 p. proc.). W województwie mazowieckim punkty apteczne 
nie prowadziły tego rodzaju handlu. 

 

Tablica 4. Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne 

Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
2016 2017 

2016=100 
w liczbach bezwzględnych 

Apteki 1778 1795 101,0 

w tym pełniące dyżury nocne:  

stałe 66 54 81,8 

okresowe 216 263 121,8 

Punkty apteczne 140 143 102,1 

Pracujący w aptekach i punktach aptecznych 9646 9684 100,4 

w tym:  

magistrowie farmacji 4006 4026 100,5 

technicy farmaceutyczni 4304 4394 102,1 

Liczba ludności na 1 aptekę 3018 3000 X 

 

W końcu 2017 r. na 1 aptekę 
przypadało 3000 osób,  
tj. o 18 mniej w porównaniu  
z poprzednim rokiem  
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Placówki sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 

Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 stwarza warunki dla organizowania i funkcjo-
nowania zróżnicowanych form opieki nad dziećmi. Opieka może być organizowana w formie 
żłobka, klubu dziecięcego, sprawowana przez dziennego opiekuna lub nianię. 

W końcu 2017 r. w województwie mazowieckim funkcjonowały 592 placówki sprawujące 
opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3, z tego 476 żłobków, 14 oddziałów żłobkowych oraz 102 
kluby dziecięce.  

Udogodnienia dla potrzeb osób niepełnosprawnych posiadało 42,7% placówek (43,9% — żłob-
ków i oddziałów żłobkowych, 37,3% — klubów dziecięcych), przy czym w większości były to po-
chylnie, podjazdy, platformy. 

Tablica 5. Placówki sprawujące opiekę nad dziećmi do lat 3 w 2017 r. 

Stan w dniu 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE Ogółem Żłobki 
Oddziały  
żłobkowe 

Kluby  
dziecięce 

Placówki 592 476 14 102 

Miejsca 18427 16151 638 1638 

Dzieci 16935 15006 600 1329 

Dzieci przebywające (w ciągu roku) 26530 22683 1078 2769 

 

W końcu grudnia 2017 r. wszystkie placówki dysponowały łącznie 18,4 tys. miejsc. W żłobkach  
i oddziałach żłobkowych było ich 16,8 tys. (wzrost o 13,8% w stosunku do roku poprzedniego). 
W placówkach przebywało 16,9 tys. dzieci. Najliczniejszą grupę tworzyli dwulatkowie — 52,9% 
ogółu dzieci. 

 

Wykres 4. Struktura dzieci w placówkach według wieku w 2017 r.  

Stan w dniu 31 XII 

  

W ciągu roku w placówkach przebywało 26,5 tys. dzieci. Łącznie we wszystkich placówkach 
sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3 pracowało 3,2 tys. osób, w tym 138 pielęgniarek  
i 30 położnych.

W końcu 2017 r. na każde 
1000 dzieci w wieku do 3 lat 
do żłobka lub oddziału żłob-
kowego uczęszczało 83 dzieci 
w tej grupie wiekowej, tj. o 18 
więcej w porównaniu do po-
przedniego roku 
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Obsługa mediów 

tel.: 22 464 20 91 

e-mail: m.kaluski@stat. gov.pl 

 warszawa.stat.gov.pl 

 @Warszawa_STAT 

  

 

Opracowanie merytoryczne: 
Mazowiecki Ośrodek Badań Regionalnych 
Urząd Statystyczny w Warszawie 
Justyna Budna  
Tel: 29 760 78 50 w. 7120 
e-mail: j.budna@stat.gov.pl 

Rozpowszechnianie: 
Centrum Informacji Statystycznej  
Marcin Kałuski 
Tel: 22 464 20 91 
e-mail: m.kaluski@stat.gov.pl 

Powiązane opracowania 

Ochrona zdrowia w województwie mazowieckim w 2016 r.  

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych -> Ochrona zdrowia i opieka społeczna  

Dziedzinowe Bazy wiedzy -> Zdrowie i ochrona zdrowia  

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 

Ambulatoryjne świadczenia zdrowotne  

Apteka ogólnodostępna 

Jednostka systemu ratownictwa medycznego 

Podstawowa opieka zdrowotna  

Porada 

Praktyka lekarska 

Przychodnia 

Punkt apteczny 

Ratownictwo medyczne 

Szpitalny oddział ratunkowy 

http://warszawa.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Warszawa_STAT
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
http://warszawa.stat.gov.pl/opracowania-biezace/opracowania-sygnalne/warunki-zycia/ochrona-zdrowia-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-2016-r-,3,10.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/ZdrowieOchronaZdrowia.aspx
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3178,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1946,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/2535,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1954,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3158,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3154,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1447,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3164,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/408,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1953,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1001,pojecie.html

