
Spośród 16746,9 tys. udzielonych porad 
w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowot-
nej – 8048,3 tys. (48,1%) dotyczyło opieki 
specjalistycznej (o 0,7 p.proc. więcej niż 
w 2011 r.).

Tabl. 1. Ambulatoryjna opieka zdrowotna

WYSZCZEGÓLNIENIE
2011 2012

w liczbach bezwzględnych 2011 = 100

Podmioty lecznicze (stan w dniu 31 XII) 881 889 100,9
Miasta  ..................................................... 678 695 102,5
Wieś  ........................................................ 203 194 95,6
Praktyki zawodowe (stan w dniu 31 XII) 322 319 99,1
Miasta  ..................................................... 243 239 98,4
Wieś  ........................................................ 79 80 101,3
Porady udzielone a w tys.   .................... 16380,4 16746,9 102,2
Lekarskie  ................................................ 14656,0 14958,9 102,1
Stomatologiczne  ..................................... 1724,4 1788,0 103,7

Porady udzielone a na 1 mieszkańca ... 7,2 7,3 x
a Bez porad udzielonych w izbach przyjęć szpitali ogólnych. 

W 2012 r., podobnie jak w 2011 r., usługi 
lecznictwa uzdrowiskowego świadczyło 
6 placówek: 5 sanatoriów uzdrowisko-
wych i 1 stacjonarny zakład rehabilitacji 
leczniczej. Łącznie dysponowały one 
1423 łóżkami, z czego 83,1% znajdo-
wało się w sanatoriach uzdrowiskowych. 
Z usług placówek lecznictwa uzdrowisko-
wego skorzystało 20,5 tys. osób, w tym 
19,2 tys. pacjentów leczyło się stacjonarnie.

Stałe dyżury nocne pełniło 4,7% aptek      
z terenu województwa pomorskiego, 
o 0,7 p.proc. więcej niż w 2011 r.

Ochrona zdrowia

Świadczenia placówek lecznictwa uzdrowiskowego obejmowały różnorodne zabiegi lecznicze. Łącznie w 2012 r. wykonano ich 
1243,2 tys. (o 22,3% więcej w porównaniu z 2011 r.), najwięcej z zakresu elektrolecznictwa – 356,1 tys. (więcej o 76,7% w sto-
sunku do poprzedniego roku) oraz kinezyterapii – 214,4 tys. (więcej o 15,3%). Oprócz tego pacjenci korzystali z wodolecznictwa 
– 123,5 tys., światłolecznictwa – 81,8 tys., zabiegów borowinowych – 79,4 tys., kąpieli mineralnych – 79,3 tys., inhalacji – 65,8 tys., 
masaży – 61,6 tys., kąpieli CO2 – 50,5 tys., krioterapii – 49,5 tys., zabiegów parafi nowych – 11,6 tys. oraz innych zabiegów – 69,7 tys.

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2012 r.Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2012 r.
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W 2012 r. opiekę nad dziećmi do lat 3 oprócz żłobków i oddzia-
łów żłobkowych pełniło również 5 klubów dziecięcych oraz 22 
inne jednostki, które nie zostały wpisane do rejestru żłobków 
i klubów dziecięcych, prowadzonego przez wójta, burmistrza 
lub prezydenta miasta.

Według stanu w dniu 31 XII 2012 r. kluby dziecięce 
zapewniały 58 miejsc (spadek o 36,3% w stosunku do 
2011 r.), a w ciągu roku przebywało w nich 112 dzieci 
(wzrost o 5,7% w odniesieniu do poprzedniego roku). 
Inne jednostki dysponowały 416 miejscami (spadek 
o 18,9%) i przebywało w nich 408 dzieci (spadek 
o 27,7% w stosunku do 2011 r.).

W końcu 2012 r. na terenie województwa 
działało 106 zakładów stacjonarnych po-
mocy społecznej (o 8 więcej w porównaniu 
z 2011 r.), wśród których 42,5% stanowiły 
domy pomocy społecznej, a 29,2% placówki 
dla osób bezdomnych (schroniska, nocle-
gownie, domy dla matek z dziećmi i kobiet 
w ciąży).

Zakłady stacjonarne pomocy społecznej dysponowały łącznie 6601 miejscami (o 2,4% więcej w odniesieniu do 2011 r.). 
Według stanu w dniu 31 XII 2012 r. w domach i zakładach pomocy społecznej przebywało 6400 mieszkańców 
(w 2011 r. - 6199), wśród których 38,4% stanowiły kobiety. Wśród mieszkańców najmniej liczną była grupa osób 
młodych do 18 roku życia, stanowiąca, podobnie jak w 2011 r., 2,9% ogólnej liczby mieszkańców, natomiast najlicz-
niejszą grupę (34,9%) stanowiły osoby w wieku 41-60 lat (w 2011 r. - 35,4%).

Większość mieszkańców zakładów stacjo-
narnych pomocy społecznej (78,3% wobec 
76,0% w 2011 r.) uczestniczyła we współfi -
nansowaniu swego pobytu, pokrywając kosz-
ty z własnej emerytury, renty lub zasiłku stałe-
go. Dla 16,1% mieszkańców pobyt opłacany 
był całkowicie przez gminę, a dla 2,5% przez 
członków rodziny. Jedynie 5,1% mieszkańców 
stanowiły osoby opłacające pobyt w pełnej 
wysokości.

Tabl. 2. Działalność pozostałych placówek służby zdrowia
Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE
2011 2012

w liczbach bezwzględnych 2011 = 100

Placówki lecznictwa uzdrowiskowego  ...................................................................................................... 6 6 100,0
Zespoły ratownictwa medycznego i zespoły wyjazdowe  .......................................................................... 96 98 102,1
Wyjazdy na miejsce zdarzenia (w ciągu roku)  .......................................................................................... 143600 152700 106,3

w tym: ruch uliczno-drogowy  ............................................................................................................ 12701 12496 98,4

                   dom ........................................................................................................................................ 95050 100636 105,9

na 1000 ludności ................................................................................................................................... 63,0 66,8 x

Osoby, którym udzielono świadczenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia (w ciągu roku)  ....................... 144834 154464 106,6
w tym kobiety  ........................................................................................................................................ 68123 72617 106,6

Apteki ........................................................................................................................................................ 654 682 104,3
w tym na wsi  ......................................................................................................................................... 90 99 110,0

Żłobki  ........................................................................................................................................................ 21 35 166,7
Oddziały żłobkowe .................................................................................................................................... 4 4 100,0
Miejsca w żłobkach i oddziałach żłobkowych  ........................................................................................... 1650 1903 115,3
Dzieci przebywające w żłobkach i oddziałach żłobkowych (w ciągu roku)  ............................................... 2999 3045 101,5
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W końcu 2012 r. w placówkach opie-
kuńczo-wychowawczych pracowało 131 
wolontariuszy, natomiast w regionalnej 
placówce opiekuńczo-terapeutycznej było 
ich 20. Z kolei w placówkach wsparcia 
dziennego udzielało się 369 wolontariu-
szy, w tym 301 w placówkach opiekuń-
czych.

W końcu 2012 r. istniało 2688 rodzin zastępczych (o 238 więcej niż w 2011 r.), które sprawowały opiekę nad 3989 
dziećmi (3882 w 2011 r.). Dodatkowo w 55 rodzinnych domach dziecka przebywało 358 dzieci. Natomiast w ciągu roku 
rodziny zastępcze opuściło 405 dzieci do 18 roku zycia i 218 osób pełnoletnich.

Oprócz stacjonarnych form pomocy społecznej realizowana jest również pomoc polegająca na udzielaniu świadczeń 
(pieniężnych i niepieniężnych) osobom zakwalifi kowanym do pomocy społecznej w miejscu ich zamieszkania. W 2012 r. 
świadczenia przyznano 121,0 tys. osób, tj. o 5,4% mniej niż w 2011 r., z których skorzystało 75,5 tys. rodzin (80,4 tys. 
rodzin w 2011 r.), które liczyły 202,3 tys. osób (odpowiednio 215,2 tys. osób).

Jedna rodzina mogła uzyskać pomoc z kilku przy-
czyn. Najczęściej udzielano rodzinom pomocy 
z powodu: ubóstwa (52,0 tys. rodzin), bezrobocia 
(36,5 tys.), niepełnosprawności (31,9 tys.), długo-
trwałej choroby (26,5 tys.) oraz bezradności w spra-
wach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzeniu 
gospodarstwa domowego (18,1 tys.).

W 2012 r. w ramach pomocy społecznej orga-
nizowanej i świadczonej przez jednostki samo-
rządu terytorialnego (zadania własne i zlecone), 
a także realizowanej przez powiatowe centra 
pomocy rodzinie (zadania własne oraz z zakresu 
administracji rządowej) na pomoc społeczną wy-
dano 200,5 mln zł, tj. o 17,1% mniej niż przed 
rokiem.

Opracowanie: Dorota Piotrowska – Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych.
Redakcja: Magdalena Poleszuk – Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych – Referat Analiz i Opracowań Zbiorczych.
Skład komputerowy: Agnieszka Sągolewska – Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych – Referat Analiz i Opracowań Zbiorczych.

Tabl. 3. Instytucjonalna piecza zastępcza oraz placówki wsparcia dziennego według 
typów w 2012 r.
Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE Placówki Miejsca Wychowan-
kowie a

Instytucjonalna piecza zastępcza  ....................... 75 1307 1286
Placówki opiekuńczo-wychowawcze  ..................... 74 1287 1237

socjalizacyjne ...................................................... 41 888 858
interwencyjne  ...................................................... 3 58 55

specjalistyczno-terapeutyczne  ............................ 1 14 14

rodzinne  .............................................................. 24 193 190

łączące zadania placówek (socjalizacyjnych, in-
terwencyjnych, specjalistyczno-terapeutycznych) 5 134 120

Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne .... 1 20 49
Placówki wsparcia dziennego  ............................. 260 8544 7284
Opiekuńcze ............................................................. 225 7419 6172
Specjalistyczne  ....................................................... 35 1125 1112

a Dla placówek wsparcia dziennego - korzystający.
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