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        Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie przeprowadza corocznie badania statystyczne  

statystyki publicznej w zakresie zdrowia i ochrony zdrowia na terenie województwa 

zachodniopomorskiego. 

Badania prowadzone są zgodnie z Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. Nr 

88, poz. 439 z późn. zm.) oraz z publikowanym na jej podstawie corocznie „Programem badań 

statystycznych statystyki publicznej”. 

Badania przeprowadza się w formie elektronicznej zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 17 lutego 

2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, 

poz. 565, z późn. zm.) oraz „Programem badań statystycznych statystyki publicznej”  

z wykorzystaniem następujących systemów elektronicznych: 

 1. Informacyjny System Statystyki Medycznej, którego administratorem jest Centrum  

Systemów  Informatycznych Ochrony Zdrowia w Warszawie  

       (sprawozdania: MZ-11, MZ-12, MZ-14, MZ-24, MZ-29, MZ-29A, MZ-88, MZ-89)  

 

2. Elektroniczna platforma usług administracji publicznej – ePUAP  

        (sprawozdania: MZ-13, MZ-15, MZ-19, MZ-30) 

Dla podmiotów przekazujących dane statystyczne o liczbie osób pracujących nie większej niż 5, istnieje 

możliwość przekazywania sprawozdań w formie papierowej, po uprzednim zgłoszeniu informacji o wyborze 

tej formy. 



Badania statystyczne przeprowadzane przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, 

Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego  

dotyczą następującego zakresu przedmiotowego i podmiotowego 

 

(przedstawiono na podstawie „Programu badań statystycznych statystyki publicznej 

 na rok 2012”)  

Sprawozdania MZ Podmioty przekazujące dane statystyczne  Częstotliwość  

MZ-11 

Sprawozdanie o działalności 

i pracujących w podstawowej 

ambulatoryjnej opiece zdrowotnej 

podmioty wykonujące działalność leczniczą  

udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych  

w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, indywidualne 

i grupowe praktyki pielęgniarek i położnych 

mające kontrakty na opiekę profilaktyczną 

nad dziećmi do lat 3 

raz w roku  

MZ-13 

Roczne sprawozdanie o leczonych  

w poradni gruźlicy i chorób płuc 

podmioty wykonujące działalność leczniczą 

udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych  

świadczeń zdrowotnych 

w zakresie chorób płuc i gruźlicy  

raz w roku 

MZ-14 

Roczne sprawozdanie  

o leczonych w poradni 

skórno-wenerologicznej 

podmioty wykonujące działalność leczniczą  

udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych  

świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób  

przenoszonych drogą płciową  

raz w roku 



MZ-15 

Sprawozdanie z działalności 

jednostki lecznictwa 

ambulatoryjnego dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, 

osób uzależnionych od alkoholu 

oraz innych substancji 

psychoaktywnych 

podmioty wykonujące działalność leczniczą 

udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych 

świadczeń zdrowotnych w zakresie zdrowia psychicznego  

raz w roku 

MZ-19 

Sprawozdanie z działalności 

zespołu/oddziału leczenia 

środowiskowego/domowego 

podmioty wykonujące działalność leczniczą 

udzielające ambulatoryjnych, specjalistycznych 

świadczeń zdrowotnych w zakresie 

leczenia środowiskowego  

raz w roku 

MZ-06 

Sprawozdanie z realizacji 

profilaktycznej opieki 

zdrowotnej nad uczniami w 

szkołach  

podmioty wykonujące działalność leczniczą 

udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych 

w zakresie opieki profilaktycznej 

nad dziećmi i młodzieżą szkolną  

raz w roku 

MZ-12 

Sprawozdanie o działalności i 

pracujących w ambulatoryjnej, 

specjalistycznej opiece 

zdrowotnej 

Podmioty wykonujące działalność leczniczą 

w ambulatoryjnej, specjalistycznej opiece zdrowotnej 

oraz mające kontrakt z NFZ indywidualne specjalistyczne 

praktyki lekarskie, grupowe praktyki lekarskie 

udzielające świadczeń specjalistycznych, 

praktyki indywidualne i grupowe lekarzy dentystów, 

indywidualne praktyki pielęgniarek , położnych, 

indywidualne specjalistyczne praktyki  pielęgniarek, 

położnych, grupowe praktyki pielęgniarek, położnych 

raz w roku 



MZ-88 

Sprawozdanie o pracujących  

w podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą 

podmioty wykonujące działalność leczniczą 

udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych 

świadczeń zdrowotnych 

oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa 

raz w roku 

MZ-89  

Sprawozdanie  o specjalistach 

pracujących w podmiotach 

wykonujących działalność 

leczniczą  

podmioty wykonujące działalność leczniczą 

udzielające ambulatoryjnych i stacjonarnych 

świadczeń zdrowotnych 

oraz regionalne centra krwiodawstwa i krwiolecznictwa 

raz w roku 

MZ-29 

Sprawozdanie o działalności 

szpitala ogólnego  

podmioty wykonujące działalność leczniczą 

udzielające stacjonarnych i całodobowych 

świadczeń zdrowotnych w zakresie leczenia szpitalnego 

z wyłączeniem szpitali psychiatrycznych  

raz w roku 

MZ-29A 

Sprawozdanie o działalności 

podmiotu wykonującego 

działalność leczniczą 

udzielającego stacjonarnych 

świadczeń zdrowotnych  

w zakresie opieki 

długoterminowej i hospicyjnej  

podmioty wykonujące działalność leczniczą 

udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych 

w zakresie opieki długoterminowej i hospicyjnej  

raz w roku 



MZ-24 

Roczne sprawozdanie 

o przerwaniach ciąży 

wykonanych w placówkach 

ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej  

podmioty wykonujące działalność leczniczą 

udzielające ambulatoryjnych świadczeń zdrowotnych 

w zakresie ginekologii i położnictwa  

raz w roku 

MZ-30 

Sprawozdanie podmiotu 

wykonującego działalność 

leczniczą udzielającego 

stacjonarnych świadczeń 

zdrowotnych z wyłączeniem 

szpitali ogólnych 

podmioty wykonujące działalność leczniczą 

udzielające stacjonarnych świadczeń zdrowotnych 

w zakresie zdrowia psychicznego, leczenia odwykowego, 

rehabilitacji narkomanów 

z wyłączeniem szpitali ogólnych 

oraz regionalne ośrodki psychiatrii sądowej, 

Krajowy Ośrodek Psychiatrii Sądowej dla Nieletnich  

raz w roku 



W dalszej części opracowania przedstawiono wybrane informacje o sytuacji demograficznej  

i zdrowotnej, kadrze medycznej, ambulatoryjnej i stacjonarnej opiece zdrowotnej oraz pomocy doraźnej 

dla województwa zachodniopomorskiego za 2010 rok. 

Dane odnośnie sytuacji demograficznej i wybranych zagadnień zdrowotnych opracowano 

na podstawie informacji z GUS-u. 

 

Dane w zakresie kadry medycznej, ambulatoryjnej i stacjonarnej opieki zdrowotnej zostały 

opracowane w oparciu o informacje zawarte w rocznych sprawozdaniach z zakresu zdrowia 

i ochrony zdrowia, przekazywane przez publiczne i niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej 

oraz prywatne praktyki lekarskie, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych (obecnie 

podmioty wykonujące działalność leczniczą).  

 

Informacje o pomocy doraźnej opracowano na podstawie danych przekazanych przez 

zakłady pomocy doraźnej funkcjonujące na terenie naszego województwa.  

 

Dane nie zawierają informacji o zakładach opieki zdrowotnej w zakładach karnych oraz podległych 

resortowi obrony narodowej, resortowi spraw wewnętrznych i administracji.  

 



SYTUACJA 

DEMOGRAFICZNA 



• W województwie zachodniopomorskim na powierzchni 22 892 km2 

według stanu na 31.12.2010 roku zamieszkiwały 1 693 072 osoby.  

 

 

• Województwo zachodniopomorskie zajmuje piąte miejsce w Polsce pod 

względem wielkości (7,3% powierzchni kraju), a jedenaste pod względem 

liczby mieszkańców (4,4% ludności kraju).  

 

 

• Średnia gęstość zaludnienia wyniosła 74 osoby na 1 km2 i była znacznie 

niższa niż średnia krajowa (122), co uplasowało województwo 

zachodniopomorskie na 13 miejscu w Polsce.  



Średnia gęstość zaludnienia na 1 km2 w województwie 

zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów  

 

 

 

• Największe zaludnienie w województwie odnotowano w: 

– mieście Szczecinie (1 350) 

– mieście Koszalinie (1 098) 

– mieście Świnoujściu (207).  

 

• Najmniejsza zaludnienie w województwie odnotowano  

w powiatach:  

– drawskim (33),  

– łobeskim (36),  

– choszczeńskim (37),  

– wałeckim (38), 

– koszalińskim (39). 

Źródło: GUS 



Współczynnik feminizacji w województwie 

zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów  

 

 

 

 

W 2010 r. współczynnik feminizacji województwa 

zachodniopomorskiego wyniósł 1,06 co oznacza, że  

na 100 mężczyzn przypadało statystycznie 106 kobiet. 

 

Najwyższy współczynnik feminizacji odnotowano  

w mieście Szczecinie (1,1) i mieście Koszalinie (1,1),  

a najniższy w powiecie koszalińskim (1,01) i pyrzyckim (1,01). 

Źródło: GUS 



Ludność wg płci i wieku w województwie 
zachodniopomorskim w 2010 r. 

Struktura ludności według grup wiekowych w 2010 roku była następująca: 

   -  w wieku przedprodukcyjnym (0-17 lat) było 312 929 osób, tj. 18,5% ogółu mieszkańców województwa, 

   - w wieku produkcyjnym (mężczyźni w wieku 18-64 lata i kobiety w wieku 18-59 lat) było 1 112 013 osób, tj. 65,7% ogółu  

     mieszkańców województwa, 

   - w wieku poprodukcyjnym (mężczyźni w wieku 65 lat i więcej lat oraz kobiety w wieku 60 lat i więcej lat) było 268 130  

     osób, tj. 15,8% ogółu mieszkańców województwa.  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 



Przyrost naturalny na 1000 ludności w województwie 

zachodniopomorskim w 2010 r. według powiatów  

Na przestrzeni ostatnich kilku lat w województwie 

zachodniopomorskim zaobserwowano dodatni 

przyrost naturalny ludności. W 2010 roku przyrost 

naturalny w przeliczeniu na 1000 mieszkańców 

wynosił  0,5.  

 

Ujemny przyrost naturalny odnotowano w mieście 

Świnoujściu (-1,4), powiecie świdwińskim (-1,2), 

mieście Szczecinie (-1,0) oraz w powiecie 

kamieńskim (-0,5) i szczecineckim (-0,1).  

W pozostałych powiatach przyrost naturalny  

był dodatni, przy czym największy odnotowano  

w powiecie polickim (5,0). 

Źródło: GUS 



Struktura zgonów według przyczyn w województwie 

zachodniopomorskim w 2009 roku  

Źródło: GUS 



Główne przyczyny zgonów w województwie 

zachodniopomorskim w 2009 roku według płci 

Źródło: GUS 



ZASOBY KADROWE 



Wybrany personel medyczny z wyższym wykształceniem  

w województwie zachodniopomorskim  

 

tabela 

       Porównując liczbę wybranego pracującego personelu z wyższym wykształceniem w 2010 roku z rokiem 

poprzednim, zauważamy wzrost liczby personelu w większości grup zawodowych. Najbardziej wzrosła  

liczba personelu w następujących grupach zawodowych: 

   - pielęgniarki z wyższym wykształceniem ogółem (o 216), 

   - lekarze (o 133). 

 

Spadek liczby personelu medycznego nastąpił natomiast w następujących grupach zawodowych: personel 

techniczny obsługujący aparaturę medyczną, logopedzi, farmaceuci i dietetycy i był on nieznaczny  

w porównaniu z rokiem poprzednim.  

 

W 2010 roku po raz pierwszy wyszczególniona została grupa zawodowa ratowników medycznych z wyższym 

wykształceniem (83), która w latach poprzednich była wykazywana razem z ratownikami medycznymi  

ze średnim wykształceniem.  

tabele w pionie.ppt


Wybrany średni personel medyczny  

w województwie zachodniopomorskim 
 

tabela 

           Porównując liczbę wybranego pracującego personelu medycznego ze średnim wykształceniem w 2010 

roku z rokiem poprzednim, zauważamy spadek liczby personelu medycznego w większości grup 

zawodowych, przy czym największy był w grupie: 

   - pielęgniarek (o 88)  

   - techników fizjoterapeutów (o 37) 

   - techników (laborantów) analityki medycznej (o 28). 

 

Wzrost pracującego personelu medycznego ze średnim wykształceniem nastąpił natomiast w następujących 

grupach zawodowych:  

   - asystentki stomatologiczne (o 30), 

   - opiekunki dziecięce (o 14), 

   - technicy masażyści (o 8), 

   - instruktorzy terapii zajęciowej (o 7) 

   - technicy dentystyczni i technicy farmaceutyczni  (o 5). 

tabele w pionie.ppt


Na terenie województwa zachodniopomorskiego na koniec grudnia 2010 r. opiekę 

medyczną zabezpieczało: 

  

 3 756 lekarzy, 

 

 872 lekarzy dentystów, 

 

 7 406 pielęgniarek łącznie z pielęgniarkami z wyższym wykształceniem, 

 

 923 położnych łącznie z położnymi z wyższym wykształceniem.  



Pracujący lekarze według głównego miejsca pracy  
wskaźnik na 10 tys. ludności 

• W 2010 roku w województwie zachodniopomorskim 

średnia liczba pracujących lekarzy w przeliczeniu  

na 10 tys. ludności wyniosła 22,2 i nieznacznie 

wzrosła w stosunku do roku poprzedniego (21,4). 

 

•  Wskaźnik pracujących lekarzy w większości 

powiatów (17) był mniejszy od średniego wskaźnika 

dla województwa. Najmniejsza wartość wskaźnika, 

odbiegająca znacznie od średniego wskaźnika 

wojewódzkiego, była w powiecie koszalińskim (4,0).  

 

• Wartość wskaźnika przewyższającą średnią wartość 

wskaźnika wojewódzkiego odnotowano natomiast  

w mieście Szczecinie i Koszalinie oraz w powiecie 

kołobrzeskim i gryfickim. 

Źródło: MZ-88 



Pracujący lekarze dentyści według głównego miejsca pracy  
wskaźnik na 10 tys. ludności 

• W województwie zachodniopomorskim w 2010 r. 

średnia liczba pracujących lekarzy dentystów 

przypadająca na 10 tys. ludności utrzymała się na 

podobnym poziomie jak w 2009 roku i wyniosła 5,2.  

 

•  W większości powiatów (18) zanotowano mniejszy 

wskaźnik pracujących lekarzy dentystów od średniego 

wskaźnika dla województwa. Najmniej lekarzy 

dentystów na 10 tys. mieszkańców było w powiecie 

koszalińskim (1,4).  

 

• Większe wartości od średniego wskaźnika 

wojewódzkiego odnotowano natomiast w mieście 

Szczecinie  i Koszalinie oraz w powiecie 

kołobrzeskim. 

Źródło: MZ-88 



Pracujące pielęgniarki według głównego miejsca pracy  
wskaźnik na 10 tys. ludności 

• W 2010 r. średnia liczba pracujących pielęgniarek  

(ze średnim i wyższym wykształceniem)  

w województwie zachodniopomorskim w przeliczeniu 

na 10 tys. mieszkańców wyniosła 43,7 i wzrosła  

w porównaniu z rokiem poprzednim (o 0,7).  

 

•  Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano  

w powiecie kołobrzeskim (76,1). 

 

• Najniższą wartość wskaźnika i równocześnie  

znacznie odbiegającą od średniego wskaźnika  

dla województwa odnotowano w powiecie 

koszalińskim (6,5).  

Źródło: MZ-88 



Pracujące położne według głównego miejsca pracy  
wskaźnik na 10 tys. ludności 

• W województwie zachodniopomorskim w 2010 r. 

średnia liczba pracujących położnych (ze średnim  

i wyższym wykształceniem), przypadająca na 10 tys. 

mieszkańców utrzymała się na podobnym poziomie 

jak w 2009 roku i wyniosła 5,5.  

 

•  Najwięcej pracujących położnych na 10 tys. 

mieszkańców było w powiecie polickim (13,4).  

 

• Najmniej pracujących położnych na 10 tys. 

mieszkańców było w powiecie koszalińskim (0,5).  

Źródło: MZ-88 



Zatrudnienie specjalistów: lekarzy, lekarzy dentystów, 

farmaceutów i innych 
(stan w dniu 31.12.) 

Specjaliści 

2009  2010  

liczby 

bezwzględne  

wskaźnik  

na 10 tys.  

liczby 

bezwzględne  

wskaźnik  

na 10 tys.  

Lekarze specjaliści  3 056 18,05 3 051 18,02 

Specjaliści lekarze dentyści  473 2,79 474 2,80 

Specjaliści mgr pielęgniarstwa  98 0,58 116 0,69 

Specjaliści farmaceuci  28 0,17 22 0,13 

Specjaliści diagnostyki laboratoryjnej 68 0,40 78 0,46 

Inni specjaliści  122 0,72 115 0,68 

Źródło: MZ-89 



W województwie zachodniopomorskim w dniu 31.12.2010 r. według podstawowego 

miejsca pracy zatrudnionych było ogółem 3 051 lekarzy posiadających specjalizację, 

z czego: 

 634 – I°,  

 2 064 – II° 

 353 – ze specjalnością uzyskaną według nowych zasad.  

 

Liczba lekarzy posiadających specjalizację według podstawowego miejsca pracy 

przypadająca na 10 tys. ludności wynosiła 18,02 i była podobna jak w roku 2009 (18,05). 

 

Najwięcej lekarzy posiadało specjalizację z zakresu: 

   * chorób wewnętrznych - 404 (wskaźnik na 10 tys. ludności - 2,39),  

   * medycyny rodzinnej - 335 (wskaźnik na 10 tys. ludności - 1,98), 

   * położnictwa i ginekologii - 299 (wskaźnik na 10 tys. ludności - 1,77),  

   * pediatrii - 267 (wskaźnik na 10 tys. ludności - 1,58),  

   * chirurgii ogólnej - 181 (wskaźnik na 10 tys. ludności - 1,07). 



W województwie zachodniopomorskim w dniu 31.12.2010 r. według podstawowego 

miejsca pracy zatrudnionych było ogółem 474 lekarzy dentystów posiadających 

specjalizację, z czego: 

 311 – I°,  

 152 – II° 

 11 – ze specjalnością uzyskaną według nowych zasad.  

 

Liczba lekarzy dentystów posiadających specjalizację według podstawowego miejsca 

pracy przypadająca na 10 tys. ludności wynosiła 2,80 i utrzymała się na podobnym 

poziomie jak w roku poprzednim (2,79).  

 

Najwięcej lekarzy dentystów posiadało specjalizację z zakresu: 

   * stomatologii ogólnej - 290 (wskaźnik na 10 tys. ludności - 1,71), ),  

   * protetyki stomatologicznej - 48 (wskaźnik na 10 tys. ludności - 0,28),  

   * chirurgii stomatologicznej - 37 (wskaźnik na 10 tys. ludności - 0,22), 

   * ortodoncji - 37 (wskaźnik na 10 tys. ludności - 0,22), 

   * stomatologii zachowawczej - 37 (wskaźnik na 10 tys. ludności - 0,22). 



PODSTAWOWA OPIEKA 

ZDROWOTNA 



 

W województwie zachodniopomorskim w 2010 w podstawowej opiece 

zdrowotnej świadczeń zdrowotnych udzielało:  

 

 * 948 lekarzy (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił – 5,6), 

 * 1 371 pielęgniarek (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił – 8,1), 

 * 277 położnych (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił – 1,6). 

 

Wskaźnik na 10 tys. ludności w 2010 r. dla lekarzy i położnych był taki sam 

jak w roku 2009, natomiast dla pielęgniarek uległ zmniejszeniu (o 0,5).  



Wskaźnik lekarzy pracujących w podstawowej opiece 

zdrowotnej na 10 tys. ludności w 2010 r. 

W podstawowej opiece zdrowotnej  

w przeliczeniu na 10 tys. ludności 

najwięcej lekarzy udzielało świadczeń 

zdrowotnych w: 

 - mieście Szczecinie  i w powiecie 

   kamieńskim (6,7), 

 - powiecie gryfińskim  (6,6), 

 - powiecie polickim  (6,5), 

 - powiecie myśliborskim  (6,4). 

 

Najmniej lekarzy udzielało świadczeń 

zdrowotnych w: 

 - powiecie wałeckim  (3,5), 

 - powiecie koszalińskim  (3,6).  

Źródło: MZ-11 



Wskaźnik pielęgniarek pracujących w podstawowej opiece 

zdrowotnej na 10 tys. ludności w 2010 r. 

W podstawowej opiece zdrowotnej  

w przeliczeniu na 10 tys. ludności 

najwięcej pielęgniarek udzielało 

świadczeń zdrowotnych w powiatach: 

 - białogardzkim  (10,8), 

 - świdwińskim  (10,4), 

 - szczecineckim  (9,9). 

 

Najmniej pielęgniarek udzielało 

świadczeń zdrowotnych w powiatach: 

 - wałeckim  (4,6), 

 - koszalińskim  (4,7).  

Źródło: MZ-11 



Wskaźnik położnych pracujących w podstawowej opiece 

zdrowotnej na 10 tys. ludności w 2010 r. 

W podstawowej opiece zdrowotnej  

w przeliczeniu na 10 tys. ludności 

najwięcej położnych udzielało 

świadczeń zdrowotnych w powiatach: 

 - świdwińskim  (2,3), 

 - gryfińskim i choszczeńskim (2,2). 

  

Najmniej położnych udzielało 

świadczeń zdrowotnych w powiecie: 

 - koszalińskim  (0,5).  

Źródło: MZ-11 



Opieka profilaktyczna nad dziećmi do lat 3  

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. 

W 2010 roku w województwie zachodniopomorskim opieką profilaktyczną w pierwszym roku życia objęto 

15 394 dzieci zdrowych (o 761 mniej niż w roku 2009). Liczba wszystkich porad udzielonych dzieciom 

zdrowym do lat 3 wyniosła 116 258 (o 2 571 więcej niż w roku poprzednim). 

Wyszczególnienie 

Porady udzielone przez lekarzy dzieciom zdrowym 

po raz pierwszy (pierwsza porada w życiu dziecka) po raz następny 

razem 

w tym w wieku 

razem 

w tym  

w wieku  

do 1 roku do 14 dnia 
od 2 do 4 

tygodnia 

1-11 

miesięcy 

Poradnia dla dzieci 

Lekarz rodzinny 
15 394 5 962 5 708 3 724 116 258 60 651 

Źródło: MZ-11 



Wskaźnik porad lekarskich udzielonych  

dzieciom zdrowym do 4-go tygodnia życia w 2010 r. 

Wskaźnik porad lekarskich udzielonych 

dzieciom zdrowym do 4-go tygodnia życia  

w 2010 roku wynosił 75,8% i był niższy  

niż w roku 2009 (78,5%).  

 

Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano  

w powiecie choszczeńskim (93,5%),  

a najniższą w powiecie gryfickim (42,8%).  

Źródło: MZ-11 



Odsetek dzieci i młodzieży zbadanych w ramach 

profilaktycznych badań lekarskich w 2010 r. 

W 2010 roku w województwie zachodniopomorskim  

w ramach profilaktycznych badań lekarskich  

przebadano 90 589 dzieci i młodzieży w wieku 2-19 lat, 

co stanowiło 69,5% całej populacji podlegającej 

badaniu.  

 

Odsetek zbadanych dzieci i młodzieży w 2010 r. był 

zbliżony do wartości w roku ubiegłym (70,1%).  

Źródło: MZ-11 



Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży  

leczonych w poradniach lecznictwa podstawowego  

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. 

      W 2010 roku opieką czynną objęto ogółem 68 850 dzieci i młodzieży  

w wieku 0-18 lat (o 1 060 mniej niż w roku 2009), w tym 12 445 po raz 

pierwszy (o 461 mniej niż w roku 2009). 

Wskaźnik na 10 tys. ludności ogółem wynosił 2 055,8 (2 050,6 w 2009 r.), 

natomiast wskaźnik dla osób zakwalifikowanych do opieki czynnej  

po raz pierwszy wynosił 371,6 (378,6 w 2009 r.). 

 

Tabela 

 

Wykres 

tabele w pionie.ppt
tabele w pionie.ppt


     W 2010 r. przedziale wiekowym 0-18 lat tak samo jak w 2009 r. najliczniejszą 

grupę  stanowili pacjenci z następującymi rozpoznaniami: 
 

  * alergia – 26 563 (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 793,2), 

  * zniekształcenia kręgosłupa – 14 740 (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 440,1), 

  * niedokrwistości – 7 158 (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 213,7), 

  * otyłość – 5 671 (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 169,3). 

 

Zauważamy, iż kolejność nowych zachorowań wśród dzieci i młodzieży jest taka sama 

jak kolejność zachorowań ogółem, jak również po raz pierwszy w 2009 r.  

i przedstawiała się następująco:   
 

  * alergia – 4 559 (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 136,1), 

  * zniekształcenia kręgosłupa – 1 877 (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 56,0), 

  * niedokrwistości – 1 784 (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 53,3), 

  * otyłość – 1 249 (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 37,3). 



Wskaźnik leczonych z powodu alergii  

na 10 tys. ludności w wieku 0-18 lat 

Najwięcej leczonych z powodu alergii w przeliczeniu na 10 tys. ludności odnotowano w powiatach:  

goleniowskim (1 408,5), kołobrzeskim (1 327,3) i białogardzkim (1 208,4), a najmniej w powiecie wałeckim (244,5). 

 

Najwięcej nowych zachorowań na alergię w przeliczeniu na 10 tys. ludności było w powiecie drawskim (328,9)  

i kołobrzeskim (273,3), a najmniej w powiecie wałeckim (18,0) i koszalińskim (29,2). 

Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy 

Źródło: MZ-11 



Wskaźnik leczonych z powodu zniekształceń kręgosłupa  

na 10 tys. ludności w wieku 0-18 lat 

Najwięcej leczonych z powodu  zniekształceń kręgosłupa w przeliczeniu na 10 tys. ludności było w powiecie 

łobeskim (823,0) i sławieńskim (802,6), a najmniej w mieście Świnoujściu (180,4) i w powiatach: białogardzkim 

(181,4), szczecineckim (189,0), wałeckim (198,1), gryfickim (235,2) i myśliborskim (267,9) oraz w mieście 

Koszalinie (298,7). 
 

Najwięcej nowych zachorowań na zniekształcenia kręgosłupa w przeliczeniu na 10 tys. ludności odnotowano  

w powiecie drawskim (140,0), a najniższy w powiecie koszalińskim (11,1). 

Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy 

Źródło: MZ-11 



Wskaźnik leczonych z powodu niedokrwistości 

na 10 tys. ludności w wieku 0-18 lat 

Najwięcej leczonych z powodu niedokrwistości w przeliczeniu na 10 tys. ludności odnotowano w powiatach:  

białogardzkim (574,1), kołobrzeskim (349,9) i łobeskim (332,2), a najmniej w powiecie sławieńskim (32,5). 

 

Najwięcej nowych zachorowań na niedokrwistość w przeliczeniu na 10 tys. ludności było w powiecie kołobrzeskim 

(160,3), a najmniej w powiecie wałeckim (1,7). 

Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy 

Źródło: MZ-11 



Wskaźnik leczonych z powodu otyłości 

na 10 tys. ludności w wieku 0-18 lat 

Najwięcej leczonych z powodu otyłości w przeliczeniu na 10 tys. ludności odnotowano w powiatach:  

goleniowskim (439,7) i gryfińskim (301,4), a najmniej w powiecie wałeckim (28,3). 

 

Najwięcej nowych zachorowań na otyłości w przeliczeniu na 10 tys. ludności było w powiatach: świdwińskim 

(110,6), drawskim (80,4) i sławieńskim (74,5), a najmniej w mieście Koszalinie (1,7) oraz w powiatach: 

białogardzkim (3,8), wałeckim (5,1) i kamieńskim (7,5). 

Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy 

Źródło: MZ-11 



Dane o stanie zdrowia osób dorosłych  

leczonych w poradniach lecznictwa podstawowego  

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r. 

     W 2010 roku opieką czynną objęto ogółem 530 273 osoby w wieku 19 lat  

i więcej (o 11 312 mniej niż w roku 2009), w tym 67 555 po raz pierwszy  

(o 13 670 mniej niż w roku 2009). 

Wskaźnik na 10 tys. ludności ogółem wynosił 3 904,3 (4 005,0 w 2009 r.), 

natomiast wskaźnik dla osób zakwalifikowanych do opieki czynnej  

po raz pierwszy wynosił 497,4 (600,7 w 2009 r.). 

 

Tabela 

 

Wykres 

tabele%20w%20pionie.ppt
tabele%20w%20pionie.ppt


     W 2010 roku najwięcej pacjentów w przedziale wiekowym 19 lat i więcej leczyło się ogółem  

i po raz pierwszy z powodu takich samych schorzeń. Kolejność ta w obu przypadkach była 

również taka sama jak w roku poprzednim i przedstawiała się następująco: 
 

 

Najwięcej pacjentów ogółem leczyło się z powodu następujących schorzeń: 

      * choroby układu krążenia – 293 601  

         (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 2 161,7), 

      * choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej – 143 945  

         (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 1 059,8), 

      * przewlekłych chorób układu trawiennego – 83 103  

         (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 611,9). 
 

 

Najwięcej nowych zachorowań zanotowano z powodu: 

      * chorób układu krążenia – 27 720   

         (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 204,1), 

      * choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej – 13 842  

         (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 101,9), 

      * przewlekłych chorób układu trawiennego – 8 657  

         (wskaźnik na 10 tys. ludności wynosił 63,7). 



Wskaźnik leczonych z powodu chorób układu krążenia  

na 10 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej 

Najwięcej leczonych na choroby układu krążenia w przeliczeniu na 10 tys. ludności odnotowano w powiecie  

białogardzkim (3 435,9) i myśliborskim (2 900,3) oraz w mieście Koszalinie (2 823,1), a najmniej w powiecie 

wałeckim (1 087,7). 

 

Najwięcej nowych zachorowań na choroby układu krążenia w przeliczeniu na 10 tys. ludności było w powiecie 

drawskim (558,9), a najmniej, podobnie jak leczonych ogółem, w powiecie wałeckim (21,2). 

Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy 

Źródło: MZ-11 



Wskaźnik leczonych z powodu chorób układu mięśniowo-kostnego  

i tkanki łącznej na 10 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej 

Najwięcej leczonych na choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej w przeliczeniu na 10 tys. ludności 

odnotowano w mieście Koszalinie (1 789,8), a najmniej w powiecie świdwińskim (295,1) i wałeckim (426,1). 

 

Najwięcej nowych zachorowań na choroby układu mięśniowo-kostnego i tkanki łącznej w przeliczeniu na 10 tys. 

ludności było w powiecie białogardzkim (323,39), a najmniej w powiecie świdwińskim (4,5). 

Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy 

Źródło: MZ-11 



Wskaźnik leczonych z powodu przewlekłych chorób układu 

trawiennego na 10 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej 

Najwięcej leczonych na przewlekłe choroby układu trawiennego w przeliczeniu na 10 tys. ludności odnotowano  

w powiecie białogardzkim (1 072,4), a najmniej w powiecie świdwińskim (254,0). 

 

Najwięcej nowych zachorowań na przewlekłe choroby układu trawiennego w przeliczeniu na 10 tys. ludności było  

w powiecie białogardzkim (215,7), a najmniej w powiatach: szczecineckim (7,3), wałeckim (7,8), świdwińskim (11,3) 

i łobeskim (18,4). 

Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy 

Źródło: MZ-11 



     Poważny problem zdrowotny i społeczny w naszym województwie 

stanowią schorzenia związane z negatywnymi skutkami życia w warunkach 

wysoko rozwiniętej cywilizacji (sytuacjach stresowych, napięciu nerwowym, 

małej ruchliwości mięśniowej, oddziaływaniu skażeń środowiska i hałasu, 

nieracjonalnym odżywianiu), tzw. choroby cywilizacyjne. Zaliczamy do nich 

między innymi choroby układu krążenia, choroby nowotworowe i cukrzycę. 

 

 

    Największym zagrożeniem dla naszego życia i zdrowia podobnie  

jak w latach poprzednich nadal są choroby układu krążenia. W podstawowej 

opiece zdrowotnej w województwie zachodniopomorskim liczba leczonych  

z powodu chorób układu krążenia ogółem wynosiła 293 601 osób, w tym  

po raz pierwszy 27 720. Z powodu cukrzycy leczyło się 63 166 osób, w tym 

po raz pierwszy 6 328, a z powodu chorób nowotworowych 21 524 osoby,  

w tym po raz pierwszy 3 499. 



Wskaźnik leczonych z powodu cukrzycy 

na 10 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej 

Najwięcej leczonych z powodu cukrzycy w przeliczeniu na 10 tys. ludności odnotowano w powiecie choszczeńskim 

(626,9), a najmniej w powiecie wałeckim (257,5). 

 

Najwięcej nowych zachorowań na cukrzycę w przeliczeniu na 10 tys. ludności było w powiecie polickim (85,6) i 

sławieńskim (79,5), a najmniej w powiatach: wałeckim (9,2), szczecineckim (13,0), świdwińskim (19,0) i kamieńskim 

(22,7). 

Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy 

Źródło: MZ-11 



Wskaźnik leczonych z powodu nowotworów 

na 10 tys. ludności w wieku 19 lat i więcej 

Najwięcej leczonych na choroby nowotworowe w przeliczeniu na 10 tys. ludności odnotowano  

w powiecie białogardzkim (257,5) i w mieście Świnoujściu (248,7), a najmniej w powiecie świdwińskim (53,7) 

 i sławieńskim (99,0). 
 

Najwięcej nowych zachorowań na choroby nowotworowe w przeliczeniu na 10 tys. ludności było w powiecie 

polickim (47,7) i drawskim (46,2), a najmniej w powiecie świdwińskim (4,2) i wałeckim (5,4) 

Leczeni ogółem Leczeni po raz pierwszy 

Źródło: MZ-11 



SPECJALISTYCZNA 

AMBULATORYJNA 

OPIEKA ZDROWOTNA 



• W 2010 roku w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej 

udzielono ogółem 3 747 829 porad. W porównaniu z 2009 rokiem liczba 

porad wzrosła o 105 385.  

 

• W przeliczeniu na 1 mieszkańca w województwie zachodniopomorskim 

liczba porad wyniosła 2,21 i była nieznacznie większa niż w roku 

poprzednim (2,15). 



Liczba udzielonych porad  

w ambulatoryjnej specjalistycznej opiece zdrowotnej  

w województwie zachodniopomorskim w 2010 r.  

Najwięcej porad udzielono w poradniach zabiegowych (38,9% wszystkich porad), natomiast najmniej  

w poradniach psychicznych i uzależnień (6,9% wszystkich porad). Udział procentowy liczby porad  

w pozostałych poradniach był na zbliżonym poziomie i przedstawiał się następująco: poradnie innych 

specjalności zachowawczych (18,7%), poradnie chorób wewnętrznych (18,2%) i poradnie opieki nad matką  

i dzieckiem (17,3%).  
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Działalność poradni chorób wewnętrznych 

• W 2010 roku w poradniach chorób wewnętrznych udzielono ogółem 682 387 porad (o 66 542 porady więcej niż w roku poprzednim).  

• W przeliczeniu na 1 mieszkańca liczba porad wyniosła 0,40 i nieznacznie wzrosła w stosunku do roku poprzedniego (0,36).  

• W powiecie koszalińskim poradnie chorób wewnętrznych nie funkcjonowały. Największa liczba porad przypadająca na 1 mieszkańca 

była w mieście Szczecinie (0,99) i mieście Koszalinie (0,94). W pozostałych powiatach wartość wskaźnika była mniejsza od średniego 

wskaźnika dla województwa, przy czym aż w dziewięciu powiatach odnotowano wartość wskaźnika mniejszą niż 0,1.  

Kody 

resortowe 
Rodzaj poradni 

Liczba udzielonych porad 

liczby 

bezwzględne 

wskaźnik 

na 1 mieszkańca 

1000-1180 Chorób wewnętrznych 682 387 0,40 

1010-1016 

w
 ty

m
:

 

alergologiczne 97 143 0,06 

1020 diabetologiczne 63 598 0,04 

1130 nefrologiczne 25 457 0,02 

1100-1104 kardiologiczne 179 923 0,11 

Źródło: MZ-12 



Działalność poradni innych specjalności zachowawczych 

• W 2010 roku w poradniach innych specjalności zachowawczych udzielono ogółem 701 814 porad (o 25 438 porad mniej  

niż w roku poprzednim).  

• W przeliczeniu na 1 mieszkańca liczba porad wyniosła 0,41 i była nieznacznie mniejsza niż w roku poprzednim (0,43).  

• Największą liczbę porad przypadającą na 1 mieszkańca odnotowano w mieście Szczecinie (0,88) i w mieście Koszalinie (0,86).  

W znacznej części województwa zachodniopomorskiego (w 18 powiatach) wartość wskaźnika była mniejsza od średniego wskaźnika 

dla województwa. Najniższą wartość wskaźnik osiągnął w powiecie koszalińskim (0,01) i drawskim (0,08).  

Kody 

resortowe 
Rodzaj poradni 

Liczba udzielonych porad 

liczby 

bezwzględne 

wskaźnik 

na 1 mieszkańca 

1200-1390 
Innych specjalności 

zachowawczych 
701 814 0,41 

1200-1202 

w
 ty

m
:

 

dermatologiczne 231 560 0,14 

1220-1228 neurologiczne 166 928 0,10 

1240-1244 onkologiczne 54 565 0,03 

1300-1308 rehabilitacyjne 84 838 0,05 

1340-1348 chorób zakaźnych 8 192 0,005 

Źródło: MZ-12 



Działalność poradni opieki nad matką i dzieckiem 

• W 2010 roku w poradniach opieki nad matką i dzieckiem udzielono ogółem 646 478 porad (o 4 056 porad więcej niż w roku 

poprzednim).  

• W przeliczeniu na 1 mieszkańca liczba porad wyniosła 0,62 i była na podobnym poziomie jak w roku poprzednim (0,61).  

• Największą liczbę porad przypadającą na 1 mieszkańca (kobiety ogółem i mężczyźni w wieku do 18 roku życia) odnotowano 

w mieście Szczecinie (0,97). W większości powiatów (14) wartość wskaźnika była mniejsza od średniego wskaźnika 

dla województwa. Najmniejszą wartość wskaźnika odnotowano w powiatach: choszczeńskim (0,23), koszalińskim (0,29) 

i kołobrzeskim (0,32).  

Kody 

resortowe 
Rodzaj poradni 

Liczba udzielonych porad 

liczby 

bezwzględne 

wskaźnik 

na 1 mieszkańca 

1401-1474 
Opieki nad matką 

i dzieckiem 
646 478 0,62 

1401-1409 

w
 ty

m
:

 

pediatryczne 10 095 0,03 

1421 neonatologiczne 6 177 0,35 

1450-1458 
ginekologiczno-

położnicze 
626 632 0,84 

Źródło: MZ-12 



Działalność poradni zabiegowych 

• W 2010 roku w poradniach zabiegowych udzielono ogółem 1 458 051 porad (o 37 508 więcej niż w roku poprzednim).  

• W przeliczeniu na 1 mieszkańca liczba porad wyniosła 0,86 i była nieznacznie większa niż w roku poprzednim (0,84).  

• Największą liczbę porad przypadającą na 1 mieszkańca odnotowano w mieście Koszalinie (1,79) i mieście Szczecinie (1,48). 

W większości powiatów (17) wartość wskaźnika była mniejsza od średniego wskaźnika dla województwa. Najmniej porad 

w przeliczeniu na 1 mieszkańca udzielono w powiecie koszalińskim (0,03).  

Kody 

resortowe 
Rodzaj poradni 

Liczba udzielonych porad 

liczby 

bezwzględne 

wskaźnik 

na 1 mieszkańca 

1500-1658 Zabiegowe 1 458 051 0,86 

1500-1508 

w
 ty

m
:

 

Chirurgii ogólnej 361 856 0,21 

1540 
Chirurgii 

onkologicznej 
26 550 0,02 

1580-1587 
Urazowo-

ortopedyczne 
246 752 0,15 

1600-1604 Okulistyczne 403 227 0,24 

1610-1616 otolaryngologiczne 271 462 0,16 

1640 urologiczne 98 358 0,06 

Źródło: MZ-12 



Działalność poradni chorób psychicznych i uzależnień 

• W 2010 roku w poradniach chorób psychicznych i uzależnień udzielono ogółem 259 099 porad (o 22 717 porad więcej niż w roku 

poprzednim). 

• W przeliczeniu na 1 mieszkańca liczba porad wyniosła 0,15 i była na podobnym poziomie jak w roku poprzednim (0,14).  

• W powiecie koszalińskim i łobeskim poradnie chorób psychicznych i uzależnień nie funkcjonowały. Najwięcej porad w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca odnotowano w mieście Koszalinie (0,36), mieście Szczecinie (0,27) i powiecie kołobrzeskim (0,25). W większości 

powiatów (15) wartość wskaźnika była mniejsza od średniego wskaźnika dla województwa. Najmniej porad (poniżej 0,07) udzielono 

w powiatach: drawskim, polickim, stargardzkim, myśliborskim i choszczeńskim.  

Kody 

resortowe 
Rodzaj poradni 

Liczba udzielonych porad 

liczby 

bezwzględne 

wskaźnik 

na 1 mieszkańca 

1700-1791 
Chorób psychicznych  

i uzależnień 
259 099 0,15 

1700-1711 

w
 ty

m
:

 zdrowia 

psychicznego 
154 583 0,09 

1740-1747 uzależnień 96 844 0,06 

Źródło: MZ-15 



Działalność poradni stomatologicznych 

• W 2010 roku w poradniach stomatologicznych udzielono ogółem 1 545 620 porad (o 128 715 porad więcej niż w roku poprzednim).  

• W przeliczeniu na 1 mieszkańca liczba porad wyniosła 0,91 i była większa niż w roku poprzednim (0,84). 

• Najwięcej porad stomatologicznych w przeliczeniu na 1 mieszkańca udzielono w mieście Szczecinie (1,47). W większości powiatów 

(14) wartość wskaźnika była mniejsza od średniego wskaźnika dla województwa. Najmniej porad stomatologicznych w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca odnotowano w powiatach: koszalińskim (0,38), łobeskim (0,44), choszczeńskim (0,45) i polickim (0,47).  

Kody 

resortowe 
Rodzaj poradni 

Liczba udzielonych porad 

liczby 

bezwzględne 

wskaźnik 

na 1 mieszkańca 

1800-1840 Stomatologiczne 1 545 620 0,91 

1804 

w
 ty

m
:

 

stomatologii 

zachowawczej 
1 368 993 0,81 

1820 ortodoncji 92 652 0,05 

1830 
protetyki 

stomatologicznej 
46 352 0,03 

1840 
chirurgii 

stomatologicznej 
37 623 0,02 

Źródło: MZ-12 



Opieka profilaktyczna nad kobietą w ciąży 

     W 2010 roku w województwie zachodniopomorskim w ramach opieki profilaktycznej 

udzielono ogółem 114 075 porad kobietom w ciąży (o 362 więcej niż w roku poprzednim). 

      

     Wskaźnik ciągłości opieki nad kobietą ciężarną określający średnią liczbę porad 

przypadających na 1 kobietę ciężarną wynosił 3,6 i był taki sam jak w roku poprzednim. 

 

     Liczba kobiet w ciąży zgłaszających się na pierwszą wizytę w 2010 roku do poradni  

dla kobiet wyniosła 32 007 (o 89 więcej niż w roku poprzednim), z tego 23 563 kobiet  

do 14-go tygodnia ciąży (o 2 087 więcej niż w 2009 r.). 

      

    Wskaźnik wczesnego objęcia opieką kobiet ciężarnych do 14-go tygodnia ciąży określający 

liczbę kobiet ciężarnych, którym udzielono porady po raz pierwszy  

do 14-go tygodnia ciąży do liczby kobiet ciężarnych, którym udzielono porady po raz pierwszy 

ogółem w procentach wynosił 73,6% i wzrósł w stosunku do roku poprzedniego (67,3%). 



Wskaźnik ciągłości opieki nad kobietą ciężarną w 2010 r. 

• Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano   

w mieście Koszalinie (11,7), w powiecie 

myśliborskim (11,1) i koszalińskim (9,5).  

 

• W większości powiatów (12) wskaźnik ciągłości 

opieki nad kobietą ciężarną był większy niż 

średnia wartość wskaźnika w województwie . 

 

• Najmniejszą wartość wskaźnika odnotowano  

w powiecie gryfickim (1,1).  

Źródło: MZ-12 



Wskaźnik wczesnego objęcia opieką kobiet ciężarnych  

do 14-go tygodnia ciąży w 2010 r. 

• Najwyższą wartość wskaźnika odnotowano  

w mieście Koszalinie (98,4%), w powiecie 

pyrzyckim (95,0%), myśliborskim (91,1%)  

i stargardzkim (89,4%). 

 

• W 11 powiatach wartość wskaźnika była większa 

od średniego wskaźnika dla województwa. 

 

• Najmniejszą wartość wskaźnik osiągnął  

w powiecie polickim (37,9%). 

Źródło: MZ-12 



OPIEKA STACJONARNA 



     Stacjonarna opieka zdrowotna w 2010 roku obejmowała 

swym zakresem świadczenia zdrowotne udzielane w: 

 - szpitalach ogólnych,  

 - zakładach psychiatrycznych,  

 - zakładach opieki długoterminowej. 



Rozmieszczenie szpitali ogólnych, zakładów psychiatrycznych  

i zakładów opieki długoterminowej na koniec 2010 roku 
(razem z zakładami opieki zdrowotnej podległymi MON i MSWiA) 

Źródło danych: sprawozdanie MZ-29, MZ-29a, MZ-30, dane z portalu ZOZ (odnośnie liczby zakładów opieki zdrowotnej 
podległych MON i MSWiA)  

Szpital publiczny 

Szpital niepubliczny 

Oddziały szpitalne 

Zakład psychiatryczny publiczny 

Zakład psychiatryczny niepubliczny 

Zakład opieki długoterminowej publiczny 

Zakład opieki długoterminowej niepubliczny 

Legenda: 



W dalszej części opracowania dane nie obejmują jednostek podległych resortowi obrony 

narodowej i resortowi spraw wewnętrznych i administracji. 

Ogólne informacje dotyczące opieki stacjonarnej za 2010 rok. 

 

Na terenie województwa zachodniopomorskiego w dniu 31.12.2010 r. funkcjonowało  

31 szpitali ogólnych, 10 stacjonarnych zakładów psychiatrycznych i 17 zakładów opieki 

długoterminowej.  

 

Liczba łóżek w lecznictwie stacjonarnym wynosiła ogółem 8 967, z czego 

7 786 w szpitalach ogólnych, 474 w zakładach psychiatrycznych i 707 w zakładach opieki 

długoterminowej.   

 

Liczba leczonych pacjentów w lecznictwie stacjonarnym wynosiła ogółem 321 241,  

z czego w szpitalach ogólnych 315 383, 3 444 w zakładach psychiatrycznych i 2 414  

w zakładach opieki długoterminowej.  



Wybrane informacje dotyczące szpitali ogólnych 

 
Na terenie województwa zachodniopomorskiego na koniec 2010 roku 

szpitale ogólne dysponowały 7 786 łóżkami, na których łącznie przebywały 

315 383 osoby. Pacjenci byli leczeni w 21 szpitalach ogólnych publicznych  

i 10 niepublicznych (razem w 31 szpitalach ogólnych – bez szpitali 

podległych MON i MSWiA).  
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Źródło: MZ-29 



Liczba łóżek na 10 tys. ludności  

według powiatów 
(razem z oddziałami neonatologicznymi) 

W 2010 roku liczba łóżek w przeliczeniu  

na 10 tys. ludności wynosiła 46,0. 

Największy wskaźnik odnotowano w mieście 

Szczecinie (79,3), w powiecie choszczeńskim 

(78,1) i w powiecie gryfickim (76,6),  

a najniższy w powiecie łobeskim (7,9), 

gryfińskim (12,2) i kamieńskim (21,0). 

Źródło: MZ-29 



Wykorzystanie łóżek w procentach  

według powiatów 
(razem z oddziałami neonatologicznymi) 

Biorąc pod uwagę wskaźnik wykorzystania 

łóżek w procentach największy był w powiecie 

kołobrzeskim (76,0%) i choszczeńskim (72,9%), 

w mieście Szczecinie (72,5%) oraz w powiecie 

gryfickim (71,2%).  Najmniejszy natomiast 

wskaźnik wykorzystania łóżek był w powiecie 

łobeskim (34,7%), świdwińskim (37,4%), 

goleniowskim (40,7%) i pyrzyckim (42,3%).  

Źródło: MZ-29 



Wskaźnik wykorzystania łóżek w procentach  

według oddziałów 

Analizując działalność oddziałów w szpitalach 

ogólnych dostrzegamy, że największe 

wykorzystanie łóżek było na oddziałach oparzeń 

(104,7%), psychiatrycznych (100,7%), leczenia 

uzależnień (100,1%), geriatrycznych (97,5%)  

i hematologicznych (92,3%).  Najmniejsze 

natomiast wykorzystanie łóżek było na 

oddziałach neonatologicznych (36,7%), chirurgii 

plastycznej (37,0%), transplantologicznych 

(42,9%), chirurgii szczękowo-twarzowej  

i okulistycznych (47,8%).  

Źródło: MZ-29 



Struktura łóżek wybranych oddziałów  

w szpitalach ogólnych w 2010 r. 

Biorąc pod uwagę strukturę rozlokowania łóżek  

w 2010 roku w szpitalach ogólnych według rodzaju 

oddziałów zauważamy, że największą liczbą łóżek 

dysponowały następujące oddziały: 

• chorób wewnętrznych  - ok. 13,2% wszystkich 

łóżek 

• chirurgiczne (jako suma oddziałów chirurgicznych 

ogólnych, oddziałów chirurgicznych dla dzieci  

i oddziałów chirurgii przewodu pokarmowego) – ok. 

10,3% wszystkich łóżek 

• ginekologiczno-położnicze (jako suma oddziałów 

ginekologiczno-położniczych, ginekologicznych  

i położniczych) - ok. 10,2% wszystkich łóżek. 

Źródło: MZ-29 



Sprzęt medyczny umieszczony w szpitalach ogólnych  

i przychodniach specjalistycznych w latach 2009-2010 

Wyszczególnienie 
Liczba aparatów Liczba aparatów 

stan w dniu 31.12.2009 r. stan w dniu 31.12.2010 r. 

Analizator biochemiczny wieloparametrowy 36 36 

Gammakamera 2 2 

Litotrypter 8 8 

Akcelerator liniowy 4 4 

Rezonans magnetyczny 1 4 

Urządzenie angiograficzne, zestaw do badań 

naczyniowych 
10 13 

Tomograf komputerowy 14 16 

Echokardiograf (ultrasonograf kardiologiczny) 74 75 

Mammograf 19 21 

Aparat RTG z opcją naczyniową i obróbką cyfrową 17 20 

Aparat RTG z torem wizyjnym 54 66 

Źródło danych: sprawozdanie MZ-29 i MZ-12  



Wybrane informacje dotyczące zakładów psychiatrycznych 

 
W 2010 roku w województwie zachodniopomorskim zakłady psychiatryczne 

dysponowały 474 łóżkami, na których leczono łącznie 3 444 pacjentów. Świadczenia 

medyczne udzielane były w dwóch szpitalach psychiatrycznych, dwóch ośrodkach 

leczenia odwykowego i sześciu ośrodkach dla narkomanów (razem w 10 zakładach 

psychiatrycznych). 

 

Na koniec 2010 roku zakłady psychiatryczne funkcjonowały w zdecydowanej 

większości przypadków jako niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej  

(9 niepublicznych, 1 publiczny).  
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Źródło: MZ-30 



Działalność zakładów psychiatrycznych 

 według oddziałów w 2010 roku 

Kod resortowy 
Liczba łóżek stan 

w dniu 31.12.2010 r. 
Liczba leczonych */ 

Psychiatryczne 4700 123 1 312 

Leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych 4742 19 802 

terapii uzależnienia od alkoholu 4744 93 954 

Terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych 4746 31 109 

Leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach 

psychoaktywnych (detoksykacji) 
4748 3 45 

Rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych 
4750 205 516 

Biorąc pod uwagę strukturę rozlokowania łóżek w 2010 roku w zakładach psychiatrycznych według rodzaju oddziału 

zauważamy, że największą liczbą łóżek dysponowały następujące oddziały:  

   - rehabilitacyjne dla uzależnionych od substancji psychoaktywnych   - ok. 43% wszystkich łóżek 

   - psychiatryczne - ok. 26% wszystkich łóżek 

   - terapii uzależnienia od alkoholu - ok. 20% wszystkich łóżek. 
 

Pozostałe 11% łóżek według kolejności znajdowało się na następujących oddziałach: 

   - terapii uzależnienia od  substancji   psychoaktywnych - ok. 6% wszystkich  łóżek 

   - leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych  - ok. 4% wszystkich  łóżek 

   - leczenia zespołów abstynencyjnych  po substancjach psychoaktywnych (detoksykacji) - ok. 1% wszystkich łóżek. 

Źródło: sprawozdanie MZ-30 

*/ z ruchem międzyoddziałowym 



Analizując działalność oddziałów w zakładach psychiatrycznych dostrzegamy, że najwyższy wskaźnik wykorzystania łóżek 

w procentach był na oddziałach terapii uzależnienia od substancji psychoaktywnych (116,6%). Znacznie niższy obserwujemy na 

oddziałach terapii uzależnienia od alkoholu (97,4%), oddziałach rehabilitacyjnych dla uzależnionych od substancji 

psychoaktywnych (97,2%), oddziałach leczenia alkoholowych zespołów abstynencyjnych (90,6%) i oddziałach psychiatrycznych 

(85,4%), a najniższy na oddziałach leczenia zespołów abstynencyjnych po substancjach psychoaktywnych (49,1%). 
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Źródło: MZ-30 



Wybrane informacje dotyczące zakładów opieki długoterminowej 

 
     W 2010 r. zakłady opieki długoterminowej dysponowały 707 łóżkami, na których  

w ciągu roku przebywało łącznie 2 414 osób. Świadczenia medyczne udzielane były  

w 17 zakładach opieki długoterminowej.  

 

     Zakłady opieki długoterminowej w większości przypadków funkcjonowały jako 

publiczne zakłady opieki zdrowotnej (10 zakładów publicznych i 7 niepublicznych).  
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Działalność zakładów opieki długoterminowej  

według rodzaju zakładu/oddziału w 2010 roku 

Biorąc pod uwagę strukturę rozlokowania łóżek w 2010 roku w zakładach opieki długoterminowej według rodzaju 

zakładów/oddziałów zauważamy, że największą liczbą łóżek dysponowały następujące zakłady/oddziały: 

     - pielęgnacyjno-opiekuńcze - ok. 44% wszystkich miejsc 

     - opiekuńczo-lecznicze  - ok. 35% wszystkich miejsc. 

 

Pozostałe 21% łóżek według kolejności znajdowało się w następujących zakładach/oddziałach: 

     - opiekuńczo-leczniczych psychiatrycznych i pielęgnacyjno-opiekuńczych psychiatrycznych - po ok. 8%  

       wszystkich miejsc 

     - hospicjach stacjonarnych - ok. 5% wszystkich miejsc. 

Wyszczególnienie Kod oddziału 

Miejsca 

(stan w dniu 

31.12.2010 r.) 

Liczba pacjentów objętych opieką w 

ciągu roku sprawozdawczego 

ogółem w tym kobiety 

Zakład/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy 5160 309 854 559 

Zakład/oddział pielęgnacyjno-opiekuńczy 

psychiatryczny 
5162 58 138 88 

Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy 5170 244 740 459 

Zakład/oddział opiekuńczo-leczniczy 

psychiatryczny 
5172 60 107 61 

Hospicjum stacjonarne 5180 36 575 251 

Źródło danych: sprawozdanie MZ-29A  



POMOC  DORAŹNA 



Na koniec 2010 roku zakłady pomocy doraźnej dysponowały 77 zespołami 

ratownictwa medycznego:  

 -   29 specjalistycznymi  

 -   48 podstawowymi.  

 

Ponadto w okresie wakacyjnym (od 15 czerwca do 12 września) w pasie 

nadmorskim funkcjonowały 3 dodatkowe (podstawowe) zespoły ratownictwa 

medycznego. 



Liczba ludności  

przypadająca na 1 zespół ratownictwa medycznego 

W 2010 roku w województwie zachodniopomorskim 

liczba ludności przypadająca na 1 zespół ratownictwa 

medycznego wynosiła 22,0 tysiące i nieznacznie 

wzrosła w stosunku do roku poprzedniego (o 0,6).  

 

W jedenastu powiatach wartość wskaźnika była 

większa niż średnia wartość dla województwa. 

Najmniej ludności w przeliczeniu na 1 zespół 

ratownictwa medycznego było w powiecie kamieńskim 

(11,9), natomiast najwięcej w powiecie polickim (35,2). 

Uwaga: jeden wskaźnik dla miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego  

Źródło: Opracowanie własne 



      Zespoły ratownictwa medycznego w województwie zachodniopomorskim  

w 2010 roku interweniowały ogółem 150 775 razy (o 9 852 więcej niż  

w 2009 r.) z czego: 

 

  - 133 011 wyjazdów do zachorowań – (wskaźnik na 1 tys. ludności – 78,5), 

  - 17 764 wyjazdów do wypadków – (wskaźnik na 1 tys. ludności – 10,5). 

 

     W trakcie wszystkich interwencji stwierdzono 3 587 zgonów przed 

podjęciem lub w trakcie czynności ratunkowych, co stanowiło 2,4% ogólnej 

liczby interwencji. 

 



Liczba interwencji zespołów ratownictwa medycznego 

ogółem w przeliczeniu na 1 tysiąc ludności 

W 2010 roku w województwie zachodniopomorskim liczba 

interwencji zespołów ratownictwa medycznego ogółem w 

przeliczeniu na 1 tysiąc ludności wynosiła 89,0 i spadła w 

porównaniu z rokiem poprzednim (o 5,9).  

 

W siedmiu powiatach wartość wskaźnika była większa niż 

średnia wartość dla województwa. Najwięcej interwencji w 

przeliczeniu na 1 tys. ludności odnotowano w powiecie 

kamieńskim (147,8), a najmniej w powiatach: łobeskim (42,2), 

polickim (47,1) i szczecineckim (57,3).  

Uwaga: jeden wskaźnik dla miasta Koszalina i powiatu koszalińskiego  

Źródło: Opracowanie własne 



Dziękuję za uwagę 


