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Opieka zdrowotna w województwie lubuskim w 2011 r.
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Stan w dniu 31 XII

a Magistrzy farmacji w aptekach ogólnodostępnych, punktach aptecznych i aptekach szpitalnych.
b Z wykształceniem wyższym lub średnim.
c Magistrzy fizjoterapii i rehabilitacji oraz technicy fizjoterapeuci.
d Analitycy medyczni i inne osoby z wyższym wykształceniem w laboratoriach diagnostycznych.

Blisko 78% zakładów ambulatoryjnej 
opieki zdrowotnej w województwie 
usytuowanych jest w miastach, przy 
czym w 93% są to zakłady niepubliczne.

Na obszarach wiejskich odsetek 
zakładów niepublicznych jest 
niższy niż w miastach - w 2011 r. 
wyniósł około 88%.
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Porady udzielone w ambualtoryjnej opiece zdrowotnej
na 1 mieszkańca

Województwo lubuskie wyróżnia najmniejsza w kraju 
liczba porad lekarskich udzielonych w ambulatoryjnej 
opiece zdrowotnej w przeliczeniu na 1 mieszkańca.
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Wydatki na ochronę zdrowia w budżetach  samorządów terytorialnyhch
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W 2011 r. wydatki samorządów terytorialnych na ochronę 
zdrowia wyniosły 98,9 mln zł, co stanowiło 2,2% ogółu 
wydatków poniesionych przez jednostki samorządu 
terytorialnego.

Publiczne zakłady opieki zdrowotnej

Porady lekarskie udzielone przez 
lekarza podstawowej opieki 
zdrowotnej i lekarza rodzinnego
(w %)

Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

W ramach praktyk lekarskich

2,9%

92,7% 4,4%

Spośród 3757,5 tys. porad lekarskich 
w podstawowej opiece zdrowotnej 
udzielonych w 2011 r. blisko 28% 
udzielono osobom w wieku 65 lat i więcej, 
a ponad 23% - dzieciom i młodzieży do 
18 roku życia. 

Blisko 2% porad udzielonych przez 
lekarza podstawowej opieki zdrowotnej 
i lekarza rodzinnego stanowiły porady 
domowe, z których około 67% stanowiły 
porady udzielone osobom w wieku 65 lat 
i więcej, a ponad 10% - porady udzielone 
dziciom i młodzieży do 18 roku życia.
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a  Specjalistyczne porady lekarskie i stomatologiczne w województwie lubuskim (w tys.)
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Hospicja 3 38 656

Stacjonarna opieka zdrowotna
Stan w dniu 31 XII

b Liczba pacjentów wpisanych w ksiedze głównej szpitala (bez ruchu międzyoddziałowego); w ciągu roku.

Zakłady stacjonarnej opieki psychiatrycznej 3 803 7894

Ambulatoryjna opieka zdrowotna
Stan w dniu 31 XII

Miasta Wieś

Zakłady opieki zdrowotnej 401 116
aPraktyki lekarskie 212 39

a Realizujące świadczenia zdrowotne finansowane
ze środków publicznych.

Więcej informacji w publikacji GUS „Zdrowie i ochrona zdrowia w 2011 r.”
www.stat.gov.pl


