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TABL. 7(171). RATOWNICTWO  MEDYCZNE  I  POMOC  DORAŹNA a 
 Stan  w  dniu  31  XII 
 EMERGENCY  MEDICAL  SERVICES  AND  FIRST  AID a 
 As  of  31  XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2005 2007 2008 SPECIFICATION 

Zespoły wyjazdowe ratownictwa 
medycznego..................................  75 116 77 

Ambulance emergency rescue 
teams 

w tym: wypadkowe .....................  36 67 45 of which: accident 

reanimacyjne...................  32 39 26 reanimation 

Centra powiadamiania ratunkowego ...  1 . . Centers of rescue information 

Szpitalne oddziały ratunkowe 
b

........  2 8 11 Hospital emergency wards
 b

 

Izby przyjęć .....................................  2 5 3 Admission rooms 

Lotnicze pogotowie ratunkowe 
c

......  1 1 1 Medical air rescue 
c
 

Wyjazdy na miejsce zdarzenia 
d

......  262096 262278 281142 Calls to the occurrence places 
d
 

Osoby, którym udzielono świadcze-
nia zdrowotnego w miejscu zda-
rzenia 

d (w ciągu roku) ...............  255268 258250 281910 

Persons who received health care 
benefits in the place of occur-
rence 

d
(during the year) 

w tym dzieci i młodzież w wieku 
0 – 18 lat .............................  19153 16170 17373 

of which children and youth  
at the age 0 – 18   

a Patrz uwagi ogólne, ust. 10 na str. 239. b Oddział szpitalny będący komórką organizacyjną szpitala w rozumieniu przepisów ustawy  
o zakładach opieki zdrowotnej, zarejestrowany w systemie ratownictwa medycznego. c Samolot lub śmigłowiec wraz z załogą, tj. pilotem i oso-
bami udzielającymi pierwszej pomocy lub podejmującymi medyczne działania ratunkowe. d W danych nie ujęto zachorowań u osób, którym 
udzielono świadczenia zdrowotnego w trybie ambulatoryjnym (w izbie przyjęć lub szpitalnym oddziale ratunkowym). 

a See general notes, item 10 on page 239. b Hospital ward that is organization cell of hospital in accordance with the Law of Health Care 
Facilities, hospital ward registered in the system of the emergency medical services. c Airplane or helicopter, including crew, i.e. pilot and 
people giving first aid or acting as medical rescue. d Excluding incidence of people who received health care benefits in ambulatory mode  
(in admission room or in hospital emergency ward). 

TABL. 8(172). APTEKI  I  PUNKTY  APTECZNE a 
 Stan  w  dniu  31  XII 
 PHARMACIES  AND  PHARMACEUTICAL  OUTLETS a 
 As  of  31  XII 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2005 2007 2008 SPECIFICATION 

Apteki ...............................................  667 842 919 922 Pharmacies 

w tym prywatne ..........................  652 842 917 920 of which private 

w tym na wsi..................................  81 83 86 88 of which in rural areas 

Punkty apteczne .............................  18 45 62 66 Pharmaceutical outlets 

w tym na wsi..................................  15 44 61 61 of which in rural areas 

Liczba ludności na:     Population per: 

1 aptekę i punkt apteczny .............  4251 3256 2934 2912 
pharmacy and pharmaceutical 

outlet 

1 aptekę ........................................  4366 3430 3132 3120 pharmacy 

w tym na wsi...............................  10234 10074 9824 9651 of which in rural areas 

Farmaceuci pracujący b w aptekach 
i w punktach aptecznych ..............  1305 1616 1809 1848 

Pharmacists employed b in phar-
macies and pharmaceutical out-
lets  

a Bez aptek w stacjonarnych zakładach opieki zdrowotnej, np. w szpitalach, sanatoriach. b W 2000 r. przeliczeniu na pełne etaty; w 2005, 
2007 i 2008 r. w osobach. 

a Excluding pharmacies  in in-patient health care facilities, e.g., in hospitals and sanatoria. b In 2000 calculated as full-time employment;  
in 2005, 2007 and 2008 in persons. 


