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TABL. 7/125/.   KRWIODAWSTWO  

BLOOD DONATION  

WYSZCZEGÓLNIENIE 2006 2007 SPECIFICATION 

Stacje (stan w dniu 31 XII).................... 1 1 Stations (as of 31 XII) 

Punkty  (stan w dniu 31 XII).................. 3 3 Points (as of 31 XII) 

Krwiodawcy........................................... 35042 39789 Blood donors 

   w tym honorowi.................................. 34977 39713 of which honorary blood donors 

Pobrana krew w jednostkach krwi  

   pełneja..........................................  48995 43001 Blood taken in units of whole blooda 

Pobrane osocze w jednostkach świeżo 

   mrożonego osocza (FFP)b................. 414 302 

Plasma taken in units of freshly 

frozen  plasma (FFP)b 

a Jedna jednostka krwi pełnej równa się 450 ml, jeden litr krwi pełnej w przybliżeniu równa się 2,22 jednostki.  
b Jedna jednostka świeżo mrożonego osocza równa się 200 ml, jeden litr osocza równa się 5 jednostkom. 

U w a g a. Nie uwzględniono danych Ministerstwa Obrony Narodowej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych  
i Administracji. 

Ź r ó d ł o: dane Dolnośląskiego Centrum Zdrowia Publicznego. 

a One unit of whole blood equals 450 ml, one litre of whole blood equals approximately 2,22 units. b One unit of 
freshly frozen plasma equals 200 ml, one litre of plasma equals 5 units. 

N o t e. Exluding data of the Ministry of National Defence and the Ministry of Internal Affairs and Administration. 
S o u r c e: data of Dolnośląskie Centrum Public Health. 
 
 
 
 
 

TABL. 8/126/.     ŻŁOBKI
a
 

 Stan w dniu 31 XII 
 NURSERIES

a
 

 As of 31 XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2006 2007 SPECIFICATION 

Żłobki ............................................ 18 13 13 Nurseries 

Oddziały żłobkowe........................ 3 3 3 Nursery wards 

Miejsca w żłobkachb ..................... 1174 1127 1196 Places in nurseriesb 

Miejsca w żłobkachb na 1000 dzieci 

w wieku do lat 3 ........................... 83,3 74,3 74,3 

Places in nurseries per 1000 chil-

dren up to age 3 

Dzieci przebywające w żłobkachb 

  (w ciągu roku)..................................... 2328 2216 2146 

Children staying in nurseriesb 

  (during the year) 

Dzieci przebywające w żłob-

kachb na 1000 dzieci w wieku 

do 3 lat ..................................... 66 73 74 

Children staying in nurseriesb per 

1000 children up to age 3 

a W 2000 roku łącznie ze żłobkami tygodniowymi.  b Łącznie z oddziałami żłobkowymi. 

a In 2000 including weekly nurseries.  b  Including nursery wards. 
  
 
 
 


