
 

 

TABL. 2 (148). AMBULATORYJNA  OPIEKA  ZDROWOTNA a 

OUT-PATIENT  HEALTH  CARE
 a 

WYSZCZEGÓLNIENIE 2000 2003 2004 SPECIFICATION 

     

Zakłady opieki zdrowotnej (stan w dniu 31 XII) 397 518 516 Health care institutions (as of 31 XII) 

miasta .............................................  288 410 400 urban areas 

wieś ................................................  109 108 116 rural areas 

Praktyki lekarskie b (stan w dniu 31 XII) 346 833 674 Medical practices
 b (as of 31 XII) 

miasta .............................................  242 c 674 549 urban areas 

wieś ................................................  104 c 159 125 rural areas 

Porady udzielone d
 w tys. ....................  13241,3 14679,0 14812,6 Consultations provided 

d in thous. 

lekarskie .........................................  11553,1 12753,6 13096,0 doctors 

w tym specjalistyczne .................  3131,0 4536,2 5091,5 of which specialized 

stomatologiczne ..............................  1688,2 1925,4 1716,6 dental 

a Patrz uwagi ogólne, ust. 2 na str. 173.   b Dane obejmują podmioty, które podpisały kontrakt „praktyka lekarska               -
 Narodowy Fundusz Zdrowia” lub „praktyka lekarska-zakład opieki zdrowotnej” (patrz uwagi ogólne, ust. 2, pkt 3 na str. 177); 
łącznie z praktykami lekarskimi przeprowadzającymi badania profilaktyczne w zakresie służby medycyny pracy (w 2000 r.    -
 tylko w miastach).   c Dane zmieniono w stosunku do opublikowanych w poprzedniej edycji Rocznika.   d Od 2000 r. dotyczy 
porad refundowanych przez kasy chorych, a od 1 IV 2003 r. – przez NFZ (środki publiczne), jak i opłacanych przez pacjentów 
(środki niepubliczne). 

a See general notes, item 2 on page 173.   b Data concern entities that have signed a “medical practice – National Health 

Fund” contract or a “medical practice-health care facility” contract (see general notes, item 2, point 3 on page 177); including 

medical practices conducted within the framework of workplace medical service (in 2000 – only in urban areas).   c Data have 

been changed in relation to data published in the previous edition of the Yearbook.   d Since 2000 concern consultations refunded 

by health funds, since 1 IV 2003 – National Health Fund (public funds) and paid by patients (non-public funds). 

 


