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Na stronie Internetowej Urzêdu Statystycznego w Zielonej Górze dostêpne jest ''Statystyczne Vademecum Samorz¹dowca 2010''. 

SVS 2010 to obszerny zestaw materia³ów, zawieraj¹cy kompleksowe i obiektywne informacje o regionie (województwie, powiatach, miastach na prawach powiatu oraz gminach), 
umo¿liwiaj¹ce ocenê potencja³u demograficznego, poziomu ¿ycia, stanu œrodowiska naturalnego i gospodarki poszczególnych jednostek terytorialnych regionu.
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Zak³ady opieki zdrowotnej
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Gêstoœæ 
personelu medycznego 

wzros³a i wynosi niemal 

18 lekarzy, 4 dentystów 

i 45 pielêgniarek na 10 tys. 

mieszkañców.

Zmniejszy³a siê 

liczba lubuskich 

krwiodawców do 16366 

(o 8,1% w skali roku).

W zak³adach 
opieki zdrowotnej i w ramach praktyk 

lekarskich udzielono 6706,8 tys. porad 
ambulatoryjnych (tj. o 477 tys. mniej ni¿ w 2008 r.).
W przeliczeniu na 1 mieszkañca by³o to 6,6 porad 

(wobec 7,1 w 2008 r.).

Lubuskie 

szpitale udostêpni³y pacjentom 

4357 ³ó¿ek (2,4% ogó³em ³ó¿ek 

w Polsce), o 88 ³ó¿ek mniej ni¿ w poprzednim 

roku. Wiêkszoœæ  z nich (85%) to ³ó¿ka 

w szpitalach publicznych.

Œrednie wykorzystanie ³ó¿ek w województwie wynosi³o 245 dni, o 3 dni mniej ni¿ w 2008 r.; w kraju odpowiednio: 254 dni wobec 257 dni w 2008 r.

Najwiêksze wykorzystanie 

³ó¿ek (347 dni i wiêcej) by³o na oddzia³ach 

rehabilitacyjnych i psychiatrycznych, najmniejsze 

– na oddzia³ach: kardiochirurgicznym (112 dni), 

chirurgicznych dla dzieci (178 dni) i okulistycznych 

(193 dni).

Liczba lekarzy przypadaj¹ca na 
10 tys. ludnoœci wed³ug województw
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Liczba wyjazdów medycznych zespo³ów 
ratowniczych na miejsce zdarzenia

LICZBA LUDNOŒCI NA:

1 zak³ad opieki zdrowotnej - w miastach - 1868 osób
- na wsi - 3282 osoby

1 praktykê lekarsk¹ - 4298 osób

1 aptekê i punkt apteczny - 3015 osób

1 placówkê (ZOZ i praktykê lekarsk¹) - 1462 osoby


