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2.07.2020 r. 

 
Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna 
w województwie dolnośląskim w 2019 r. 

W 2019 r. 116 zespołów ratownictwa medycznego dzia-
łających w województwie dolnośląskim udzieliło świad-
czeń zdrowotnych w miejscu zdarzenia 280,2 tys. osób. 
W izbach przyjęć lub szpitalnych oddziałach ratunkowych 
z doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulatoryjnym 
skorzystało 260,8 tys. pacjentów. W szpitalnych oddzia-
łach ratunkowych w trybie stacjonarnym leczonych 
było 156,3 tys. osób. 
 

W dniu 31 grudnia 2019 r. w województwie dolnośląskim działały 133 jednostki Systemu Państwo-
we Ratownictwo Medyczne (PRM): 83 zespoły ratownictwa medycznego podstawowego, 33 – spe-
cjalistycznego, 1 lotniczy zespół ratunkowy i 16 szpitalnych oddziałów ratunkowych. W ciągu 
roku ich liczba nie zmieniła się. W porównaniu do 2015 r. liczba zespołów ratownictwa medycz-
nego podstawowego wzrosła o 17 (tj. 25,8%), a specjalistycznego zmniejszyła się o 15 (tj. o 31,3%). 
W przeliczeniu na 100 tys. mieszkańców przypadały 4,1 zespoły ratownictwa medycznego 
i był to jeden z najniższych wskaźników w kraju; najwyższą lokatę zajmowało województwo 
warmińsko-mazurskie (5,8). 
Zespoły ratownictwa medycznego udzielają pomocy medycznej poza szpitalem osobom w sta-
nie nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. W porównaniu z rokiem poprzednim liczba wyjaz-
dów/wylotów zespołów ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia zmniejszyła się o 7,0 tys., 
tj. o 2,4%. Najczęściej zespoły ratownictwa medycznego udzielały pomocy w domu pacjenta 
(70,1% przypadków). 
Liczba wyjazdów zespołów ratownictwa medycznego w przeliczeniu na 1000 ludności wynio-
sła 96,4, co plasowało województwo dolnośląskie na 3. miejscu w kraju po województwach 
zachodniopomorskim (104,1) i świętokrzyskim (101,6). 
Zespoły ratownictwa medycznego w 2019 r. udzieliły świadczeń zdrowotnych 280,2 tys. osób. 
Wśród osób, które skorzystały z pomocy największy odsetek to osoby w wieku 65 lat i więcej – 45,8%.  
Dzieci i młodzież do 18 lat stanowiły 5,6%. Pomoc częściej była udzielana mężczyznom (53,2%).  
Liczba osób, którym udzielono świadczeń w przeliczeniu na 1000 ludności wyniosła 96,6, co 
plasowało województwo dolnośląskie na 3. miejscu w kraju po województwach zachodnio-
pomorskim (104,3) i świętokrzyskim (101,8). 
W zespołach ratownictwa medycznego pracowało 1414 osób kadry medycznej, tj. o 2,5% wię-
cej niż rok wcześniej.  
W 2019 r. w izbach przyjęć lub SOR udzielono doraźnej pomocy medycznej w trybie ambulato-
ryjnym 260,8 tys. osób i w większości byli to mężczyźni (52,9%). Dzieci stanowiły 17,9% ogólnej 
liczby leczonych w izbie przyjęć lub SOR, a osoby w wieku 65 lat i więcej – 22,4%. Liczba leczo-
nych w trybie stacjonarnym wyniosła 156,3 tys. osób. 
Tablica 1.  Ratownictwo medyczne i pomoc doraźna w województwie dolnośląskim 
                  Stan w dniu 31 grudnia 

Wyszczególnienie 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Zespoły ratownictwa medycznego 111 114 113 116 116 116 
podstawowe 63 66 74 79 83 83 
specjalistyczne 48 48 39 37 33 33 

Szpitalne oddziały ratunkowe 13 15 15 16 16 16 
Izby przyjęća 1 2 2 3 3 5 
Wyjazdy na miejsce zdarzenia (w ciągu roku):       

w tysiącach 274,1 304,8 296,5 300,7 286,7 279,6 
na 1000 ludności 94,0 104,9 102,1 103,6 98,8 96,4 

Osoby, którym udzielono świadczenia zdrowotnego 
w miejscu zdarzenia (w ciągu roku):       

w tysiącach 274,7 305,1 296,8 301,0 287,5 280,2 
na 1000 ludności 94,2 105,0 102,2 103,7 99,1 96,6 

Kadra medyczna pracująca w systemie PRM 1344 1415 1485 1480 1379 1414 
a Komórki organizacyjne szpitali zgłoszone do współpracy z ratownictwem medycznym. 
W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: 
dane GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny 
we Wrocławiu prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS”. 

 2,5% 

Spadek liczby osób, którym 
udzielono pomocy medycznej 

w miejscu zdarzenia r/r 

W 2019 r. w województwie dolno-
śląskim w systemie PRM działało 
116 zespołów ratownictwa me-
dycznego, 1 lotniczy zespół ra-
townictwa medycznego i 16 szpi-
talnych oddziałów ratunkowych 

INFORMACJA PRASOWA 

W województwie dolnośląskim 
w 2019 r. wzrosła liczebność kadry 
medycznej pracującej w zespo-
łach ratownictwa medycznego 

Województwo dolnośląskie 
w 2019 r. zajmowało 3. miejsce 
w kraju pod względem wysokości 
wskaźnika liczby wyjazdów ze-
społów ratownictwa medycznego 
na 1000 ludności oraz liczby 
osób, którym udzielono świad-
czeń na 1000 ludności 
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Powiązane opracowania 

Pomoc doraźna i ratownictwo medyczne w 2019 roku 

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 roku  

Zeszyt metodologiczny. Statystyka zdrowia i ochrony zdrowia – sprawozdawczość GUS 

Rocznik Statystyczny Województwa Dolnośląskiego 

 

Temat dostępny w bazach danych 

Bank Danych Lokalnych  

Dziedzinowe Bazy Wiedzy 

Atlas Regionów 

Strateg 

 

Ważniejsze pojęcia dostępne w słowniku 

Ambulatoryjne świadczenie zdrowotne 

Jednostka systemu ratownictwa medycznego 

Lekarz systemu ratownictwa medycznego 

Miejsce zdarzenia 

Ratownictwo medyczne 

   

W przypadku cytowania danych Głównego Urzędu Statystycznego prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: 
dane GUS”, a w przypadku publikowania obliczeń dokonanych na danych opublikowanych przez Urząd Statystyczny 
we Wrocławiu prosimy o zamieszczenie informacji: „Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS”. 

 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 

Urząd Statystyczny we Wrocławiu 

p.o. Dyrektora Halina Woźniak 

tel: 71 37 16 400 

Osoba do kontaktu z mediami: 

Alicja Pietrusiewicz 

Tel: 71 3716 363 

e-mail: a.pietrusiewicz@stat.gov.pl 

Dolnośląski Ośrodek Badań Regionalnych 

tel. 71 37 16 371 

e-mail: A.Ilczuk@stat.gov.pl 

 wroclaw.stat.gov.pl 

 @WROCLAW_STAT 

 @GlownyUrzadStatystyczny 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/pomoc-dorazna-i-ratownictwo-medyczne-w-2019-roku,14,4.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2018-roku,1,9.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zdrowie-i-ochrona-zdrowia-w-2018-roku,1,9.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/zdrowie/zdrowie/zeszyt-metodologiczny-statystyka-zdrowia-i-ochrony-zdrowia-sprawozdawczosc-gus,21,1.html
https://wroclaw.stat.gov.pl/publikacje-i-foldery/roczniki-statystyczne/rocznik-statystyczny-wojewodztwa-dolnoslaskiego-2019,2,22.html
https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/temat
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/ZdrowieOchronaZdrowia.aspx
http://swaid.stat.gov.pl/SitePagesDBW/AtlasRegionow.aspx
http://old-strateg.stat.gov.pl/Home/Strateg
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1946,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1954,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3192,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/3191,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1953,pojecie.html
https://stat.gov.pl/metainformacje/slownik-pojec/pojecia-stosowane-w-statystyce-publicznej/1001,pojecie.html
mailto:a.pietrusiewicz@stat.gov.pl
http://wroclaw.stat.gov.pl/
https://twitter.com/Wroclaw_STAT
https://www.facebook.com/GlownyUrzadStatystyczny/
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