
   

INFORMACJE SYGNALNE 

29.11.2020 r. Ochrona zdrowia w województwie  
dolnośląskim w 2020 r.  
 

 

W końcu 2020 r. w ramach ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej działalność prowadziło 1,5 tys. 
przychodni i 310 praktyk stomatologicznych oraz 
81 praktyk lekarskich, które świadczyły usługi  
w ramach środków publicznych. W ciągu roku 
udzielono 19,5 mln porad lekarskich i 2,3 mln porad 
stomatologicznych. 

 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna 

W końcu 2020 r., w województwie dolnośląskim, działalność w ramach ambulatoryjnej opieki 
zdrowotnej prowadziło 1538 placówek (mniej o 73 placówki niż 2019 r.), w tym 1455 przychodni 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej (zwanej dalej POZ) i 83 przychodnie przyszpitalne. W woje-
wództwie dolnośląskim na 1 podmiot ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przypadało średnio 
1880 osób (o 80 osób mniej niż w 2019 r.). 

Mapa 1. Podmioty1 ambulatoryjnej opieki zdrowotnej według powiatów w 2020 r. 

Stan w dniu 31 grudnia 

 
 
W przychodniach i praktykach zawodowych realizujących świadczenia zdrowotne w ramach 
umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia udzielono łącznie 19,5 mln porad lekarskich  
(o 2,6 mln. mniej niż w 2019 r.), w tym 11,6 mln porad lekarskich w poradniach opieki zdrowot-
nej i w specjalistycznej opiece lekarskiej (w tym dentystycznej) udzielono 9,9 mln. porad (od-
powiednio mniej o 1,1 mln i o 0,6 mln. porad niż w 20219 r.). 
W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotne oddzielono 229,8 tyś porad (mniej o 173,1 tys. 
niż w 2019 r.). W ramach POZ udzielono 91,3 tys. porad w postaci wizyt domowych i aż 4,3 mln 
porad w postaci teleporady.  

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

W miastach liczba przychodni  
w 2020 r.  zmniejszyła się o pra-
wie 5% w porównaniu z liczbą 
zarejestrowanych rok wcze-
śniej. 

         12,8% 
Spadek liczby porad lekarskich w 
podstawowej i specjalistycznej 
opiece zdrowotnej w porównaniu 
z 2019 r. 

W 2020 r. udzielono 11,6 mln po-
rad lekarskich w podstawowej 
opiece zdrowotnej i w tym 4,3 
mln było udzielonych w ramach 
teleporady. 
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 Tablica 1. Porady lekarskie udzielone w przychodniach i praktykach lekarskich w 2020 r.  

 

 

Szpitale  

W 2020 r. w województwie dolnośląskim działało 106 szpitali, w tym 86 stacjonarnych (rok 
wcześniej działało 111 szpitali, w tym 88 stacjonarnych). Dla pacjentów przygotowanych było 
13,3 tys. łóżek. W ciągu 2020 r. do szpitali w trybie stacjonarnym zostało przyjętych 486,1 tys. 
pacjentów (rok wcześniej pacjentów było o 121,6 tys. więcej) oraz 414,4 tys. w trybie 1 dnia (w 
2019 r. przyjęto o 86,7 tys. więcej pacjentów). W ramach działalności szpitali zostało wykona-
nych 164,3 tys. zabiegów operacyjnych (w trybie stacjonarnym i dziennym). Średnia długość 
pobytu w szpitalu to 5,6 dnia ( w 2019 r. 5,5 dnia). Najdłużej w szpitalu przebywali pacjenci 
oddziałów: psychiatrycznych (40,1 dnia), rehabilitacyjnych (24,2 dnia) i opieki paliatywnej i ho-
spicyjnej (15,1 dnia). 

Tablica 3. Działalność stacjonarnych oddziałów szpitalnych w 2020 r. 

Wyszczególnienie 

Porady 

lekarskie 

stomatologiczne 
razem 

podstawowej 
opieki zdro-

wotnej 

nocna  
i  

świąteczna 
opieka 

zdrowotna 

specjalistyczne 

Ogółem 19502166 11609897 229782 7662487 2247852 

przychodnie 19230750 11603559 229782 7397409 1864442 

praktyki lekarskie 271416 6338 - 265078 383410 

Wyszczególnienie 
Liczba oddzia-

łów stan w 
dniu 31.12 

Leczeni w try-
bie stacjonar-

nym 

Średnia liczba łó-
żek 

Średnia długość 
pobytu na oddziale 

w ciągu roku 

RAZEM 606 486120 13168 5,6 

w tym         

Chorób wewnętrznych 56 60292 1719 6,5 

Kardiologiczny 24 32788 600 4,0 

Onkologiczny 21 37346 446 2,4 

Chirurgiczny ogólny 70 63247 1311 3,9 

Chirurgii urazowo-ortopedycznej 25 25620 611 4,8 

Urologiczny 12 11330 187 3,3 

Gruźlicy i chorób płuc 15 15050 549 7,2 

Okulistyczny 14 9217 175 2,0 

Neurologiczny 25 18414 457 6,4 

Psychiatryczny 14 3534 503 40,1 

Ginekologiczno-położniczy 36 57895 1073 4,1 

Pediatryczny 31 16655 509 3,3 

Rehabilitacyjny 70 18451 2258 24,2 
Anestezjologii i intensywnej te-
rapii 34 7387 274 9,1 

W 2020 r. do szpitali przyjęto 
900,5 tys. osób (o 18,7% mniej 
niż w 2019 r.) 
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Ratownictwo medyczne 

W województwie dolnośląskim w 2020 r. działały 134 jednostki systemu ratownictwa medycz-
nego (133 jednostki w 2019 r.). Mieszkańcy województwa dolnośląskiego mieli do dyspozycji 
117 zespołów ratownictwa, w tym 27 specjalistycznych i 1 śmigłowiec z lotniczym zespołem 
ratownictwa. Działało 16 szpitalnych oddziałów ratunkowych. Dodatkowo wsparciem służyło 
14 zespołów transportu medycznego. 

W 2020 r. odnotowano 249,6 tys. wyjazdów zespołów ratunkowych (mniej o 30,0 tys. niż w 
2019 r.), podczas których udzielono pomocy medycznej 250,0 tys. osób. Zespoły ratownictwa 
medycznego najczęściej były wzywane do domów osób potrzebujących pomocy – 190,6 tys. 
razy, do różnych, niesklasyfikowanych miejsc – 42,0 tys. i do zdarzeń w ruchu drogowym 11,3 
tys. Na 245,0 tys. osób, najczęściej udzielano pomocy osobom w wieku 65 lat i więcej (122,8 
tys.) oraz kobietom (111,1 tys.) 
 

Tablica 4. Skład osobowy wybranych podmiotów ratownictwa medycznego (wg stanu na 31 XII)          
w 2020 r. 

 

Mapa 2. Zespoły ratownictwa medycznego według powiatów w 2020 r. 

Stan w dniu 31 grudnia   

 

W szpitalnych oddziałach ratunkowych lub izbach przyjęć udzielono pomocy 128,2 tys. pa-
cjentom (o 28,1 tys. mniej niż w 2019 r.), w tym 46,0 tys. to były osoby w wieku 65 lat i więcej. 
Z pośród osób, które zgłosiły się na oddział ratunkowy – 67,2 tys. zostało przekazanych do 
leczenia szpitalnego. 

Wyszczególnienie 

Zespół ratownictwa medycznego 

lekarze pielęgniarki ratownicy kierowcy 
(pilot) 

Zespół ratownictwa medycznego 116 161 830 3 
    w tym w głównym miejscu 

pracy 22 140 607 3 
Lotniczy zespół ratownictwa me-
dycznego 1 - 6 7 
    w tym w głównym miejscu 
pracy 1 - 6 7 
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 Tablica 5. Medyczne czynności ratunkowe według miejsca zdarzenia w 2020 r.   

 

 

Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne 

W końcu 2020 r. w 1003 aptekach ogólnodostępnych i punktach aptecznych pracowało 2022 
magistrów farmacji i 2285 techników farmaceutycznych. Na 1 aptekę ogólnodostępną i punkt 
apteczny przypadało średnio 2883 mieszkańców województwa dolnośląskiego.  

W końcu 2020 r. działalność prowadziło 947 aptek ogólnodostępne (spadek o 45 w porównaniu 
z 2019 r.) oraz 56 punktów aptecznych (o 6 mniej w stosunku do 2019 r.). Stałe dyżury nocne 
pełniło 37 aptek, a 273 – dyżury okresowe.  

 

Mapa 3. Apteki ogólnodostępne i punkty apteczne według powiatów w 2020 r. 

Stan w dniu 31 grudnia 

 
 
 
 
 
 
 
W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie 
informacji: „Źródło danych GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych 
opublikowanych przez GUS prosimy o zamieszczenie informacji: „Opracowanie własne na pod-
stawie danych GUS”. 

Wyszczególnienie Ogółem 

Miejsce zdarzenia 

ruch 
uliczno-
drogowy 

praca szkoła dom inne 

Liczba wyjazdów na miejsce zdarzenia 249652 11336 4775 979 190599 41963 

Ogółem liczba osób, którym udzielono 
świadczenia zdrowotnego 249961 11426 4775 979 190610 42171 
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Opracowanie merytoryczne: 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

p.o. Dyrektora Halina Woźniak 

tel: 71 371 64 00 

Rozpowszechnianie: 

Informatorium  Statystyczne 

tel: 71 371 63 62, 71 371 64 55 

 

    

  

  

 

Powiązane opracowania 

Działalność służb ratowniczych w 2020 r. 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2020 r. 

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2020 r. 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych  

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 
Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne 
Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne 
Apteka ogólnodostępna 
Apteka zakładowa 
Centrum urazowe 
Główne miejsce pracy 
Jednostka systemu ratownictwa medycznego 
Kuracjusz 
Lecznictwo uzdrowiskowe 
Miejsce zdarzenia 
Podstawowa opieka zdrowotna 
Porada 
Praktyka lekarska 
Przychodnia 
Punkt apteczny 
Ratownictwo medyczne 
Szpitalny oddział ratunkowy 
Zakład lecznictwa uzdrowiskowego 

 

www.wroclaw.stat.gov.pl 

 

@WROCLAW_STAT 
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