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8.07.2020 r. 

 
Ambulatoryjna opieka zdrowotna 
w województwie dolnośląskim w 2019 r. 

W końcu 2019 r. w województwie dolnośląskim w ra-
mach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej działalność 
prowadziło 1611 przychodni oraz 781 praktyk lekarskich 
i stomatologicznych świadczących usługi w ramach 
środków publicznych. W ciągu roku udzielono 24,9 mln 
porad lekarskich i 2,8 mln porad stomatologicznych. 
W ciągu roku liczba przychodni wzrosła o 0,6%, natomiast 
liczba praktyk zmniejszyła się o 10,3%. 
 

W dniu 31 grudnia 2019 r. w województwie dolnośląskim działało 2,4 tys. podmiotów ambula-
toryjnej opieki zdrowotnej, na które składało się 1611 przychodni, 437 praktyk lekarskich i 344 
praktyki stomatologiczne, realizujących świadczenia finansowane ze środków publicznych. 
W ciągu roku liczba przychodni wzrosła o 0,6%, natomiast liczba praktyk zmniejszyła się – le-
karskich o 50 (tj. o 10,3%), a stomatologicznych o 40 (tj. o 10,4%). W przeliczeniu na 1 podmiot 
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej przypadało 1416 osób (w kraju 1461) i było to więcej niż 
przed rokiem o 27 osób.  
W 2019 r. w przychodniach i praktykach udzielono 24,9 mln porad w ambulatoryjnej opiece 
zdrowotnej – 22,1 mln lekarskich (wzrost o 1,4% w skali roku) i 2,8 mln stomatologicznych 
(wzrost o 0,5% w porównaniu z rokiem poprzednim). Spośród porad lekarskich 13,1 mln sta-
nowiły porady udzielone w podstawowej opiece zdrowotnej1 (wzrost o 0,5% w stosunku do 
2018 r.), a 9,0 mln – porady w opiece specjalistycznej (wzrost o 2,8% w skali roku).  
W ramach podstawowej opieki zdrowotnej dzieciom i młodzieży w wieku do 18 lat udzielono 
2,5 mln porad (mniej w skali roku o 2,9%), natomiast osobom w wieku 65 lat i więcej – 4,5 mln 
(wzrost o 3,6% w porównaniu z 2018 r.).  
Wśród specjalistycznych porad lekarskich udzielono najwięcej porad chirurgicznych – 1,5 mln,  
w tym 160,6 tys. (tj. 10,5%) dzieciom i młodzieży w wieku do 18 lat i 455,3 tys. (tj. 29,7%) oso-
bom w wieku 65 lat i więcej. 
W 2019 r. przeciętna liczba porad ambulatoryjnych w województwie dolnośląskim w przelicze-
niu na 1 mieszkańca wyniosła 8,6 (w kraju 8,5) – 5. miejsce wśród województw. 
Tablica 1.  Ambulatoryjna opieka zdrowotna w województwie dolnośląskim 
                  Stan w dniu 31 grudnia 

Wyszczególnienie 2000 2005 2010 2015 2016 2017 2018 2019 

Przychodnie 434 761 1178 1350 1515 1542 1602 1611 

na 10 tys. ludności 2,6 4,0 4,6 5,2 5,3 5,5 5,6 2,6 

Praktyki lekarskiea 413 577 723 552 527 494 487 437 
Praktyki stomatologiczne . . 563 433 417 388 384 344 
Ludność na 1 podmiot 
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 3438 2159 1535 1527 1422 1426 1389 1416 

Porady udzieloneb w tys.  18604,0 19534,7 21653,6 24360,9 24269,2 24536,0 24982,0 24932,2c 

lekarskie 16172,0 17568,0 19300,9 21675,1 21602,7 21822,3 22191,6 22126,4 

stomatologiczne 2432,0 1966,7 2352,7 2685,8 2666,5 2713,8 2790,4 2805,8 

na 1 mieszkańca:         

lekarskie 5,4 6,1 6,7 7,3 7,3 7,4 7,5 7,6 

stomatologiczne 0,8 0,7 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 
a Dane obejmują praktyki, które podpisały kontrakty z NFZ lub z przychodniami.  b Łącznie z poradami finansowanymi przez 
pacjentów (środki niepubliczne); w ciągu roku.  c Bez porad lekarskich udzielonych w izbach przyjęć szpitali ogólnych i orze-
czeń wojskowych komisji lekarskich. 

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”. 

                                                           
1 Łącznie z poradami nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Są to świadczenia w zakresie podstawowej opieki 
zdrowotnej udzielane w godzinach od 18 do 8 dnia następnego oraz całodobowo w dni ustawowo wolne od 
pracy. Obejmują również porady nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielone w ramach podkontraktów ze 
szpitalem na wykonywanie tych porad. 
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Spadek liczby podmiotów ambu-
latoryjnej opieki zdrowotnej r/r 

W 2019 r. w województwie dolno-
śląskim w ramach ambulatoryj-
nej opieki zdrowotnej działało 
1611 przychodni, 437 praktyk le-
karskich i 344 praktyki stomato-
logiczne 
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Województwo dolnośląskie 
w 2019 r. zajmowało 5. miejsce 
w kraju pod względem wysokości 
wskaźnika liczby udzielonych 
porad ambulatoryjnych w przeli-
czeniu na 1 mieszkańca 
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Powiązane opracowania 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna w 2019 r. 

Zdrowie i ochrona zdrowia w 2018 roku  

Zeszyt metodologiczny. Statystyka zdrowia i ochrony zdrowia – sprawozdawczość GUS 
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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 
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