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TABL. 2(162).  ZATRUDNIENI  LEKARZE  SPECJALIŚCI
a  

(dok.) 

Stan w dniu 31 XII 
EMPLOYED  SPECIALIST  DOCTORS

a  
(cont.) 

As of 31 XII 

2000 2006 2007 

LEKARZE  
SPECJALIŚCI ogółem 

total 

w tym ze 
specjali- 
zacją II 
stopnia 
of which 

with 
grade II 
speciali- 
zation 

SPECIALIST 
DOCTORS 

Otolaryngologii 
b
..........................  201 140 151 100 Otolaryngology

b 

Pediatrii .......................................  725 495 434 257 Paediatrics 

Położnictwa i ginekologii .............  466 378 384 296 Obstetrics and gynecology 

Psychiatrii 
b

.................................  180 113 155 110 Psychiatry
b 

Lekarze specjaliści w % ogółu 
lekarzy pracujących…………… 86,6 81,5 80,8 59,0 Specialists in % of total doctors 

 
a Lekarze, którzy uzyskali uprawnienia specjalistyczne I i II stopnia oraz od 2005 r. lekarze posiadający tytuł specjalisty, zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 20 października 2005 roku w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. nr 213 poz. 1779  
z późniejszymi zmianami). 

Ź r ó d ł o: dane Ministerstwa Zdrowia. 

a Doctors, who obtained specialists grade I and II qualifications as well as since 2005 doctors acquiring the specialist’s title according to 

the Regulation of the Minister of Health of the 20
th

 October 2005 on the specialization of doctor and dentist (Journal of Laws 2005 No. 213, item 
1779 with later amendments). 

S o u r c e: data of the Ministry of Health. 
 
 
 
 

TABL. 3(163). AMBULATORYJNA  OPIEKA  ZDROWOTNA a 

 OUT-PATIENT  HEALTH  CARE a 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2006 2007 SPECIFICATION 

     

Zakłady opieki zdrowotnej  
(stan w dniu 31 XII) ...................  584 968 999 Health care institutions (as of 31 XII) 

miasta .......................................  421 747 775 urban areas 

wieś ...........................................  163 221 224 rural areas 

Praktyki lekarskie
 b

  
(stan w dniu 31 XII..................... 413 530 

   
629 Medical practices

 b
 (as of 31 XII) 

miasta .......................................  360 455 541 urban areas 

wieś ...........................................  53 75 88 rural areas 

Porady udzielone
 c

 w tys. ............  18604,0 20002,8 20313,0 Consultations provided c in thous. 

w tym specjalistyczne.............  5668,8 8131,0 7968,9 of which specialized 

lekarskie....................................  16172,0 18122,6 17896,0 doctors 

stomatologiczne ........................  2432,0 1880,2 1921,8 dental 
 

a Patrz uwagi ogólne, ust. 4 na str. 234. b Dane obejmują podmioty, które podpisały kontrakt „praktyka lekarska - Narodowy Fundusz 
Zdrowia” lub „praktyka lekarska-zakład opieki zdrowotnej” (patrz uwagi ogólne, ust. 2, pkt 3); łącznie z praktykami lekarskimi przeprowadzają-
cymi badania profilaktyczne w zakresie służby medycyny pracy (w 2000 r. - tylko w miastach). c Od 2000 r. dotyczą porad refundowanych 
przez kasy chorych (środki publiczne), jak i opłacanych przez pacjentów (środki niepubliczne). 

a See general notes, item 4 on page 234. b Data concern entities that have signed a “medical practice - National Health Found” contract 
or a “medical practice-health care facility” contract (see general notes, item 2, point 3); including medical practices conducted within the frame-
work of workplace medical service (in 2000 - only in urban areas). c Since 2000 data refers to consultations refunded by health fund (public 
funds) as well as paid by patients (non-public funds). 


