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Tabl. 1. Ambulatoryjna opieka zdrowotna

WYSZCZEGÓLNIENIE
2015 2016

w liczbach bezwzględnych 2015 = 100

Przychodnie (stan w dniu 31 XII)  ............. 949 1002 105,6
Miasta  .........................................................   740 779 105,3
Wieś  ............................................................ 209 223 106,7
Praktyki lekarskie (stan w dniu 31 XII) .... 260 249 95,8
Miasta  .........................................................   198 192 97,0
Wieś  ............................................................ 62 57 91,9
Porady udzielone a w tys.  ........................ 18049,1 18340,5 101,6
Lekarskie  .................................................... 16217,5 16511,0 101,8
Stomatologiczne  ......................................... 1831,7 1829,5 99,9
Porady udzielone a na 1 mieszkańca  ......    7,8 7,9 x

a Bez porad udzielonych w izbach przyjęć szpitali ogólnych.

W 2016 r. spośród wszystkich udzielonych po-
rad w ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej 
– 8725,7 tys. (47,6%) dotyczyło opieki specja-
listycznej (o 0,1 p.proc. więcej niż w 2015 r.)

Usługi lecznictwa uzdrowiskowego w 2016 r. świad-
czyło 6 sanatoriów uzdrowiskowych i 2 stacjonarne 
zakłady rehabilitacji leczniczej, które łącznie dyspo-
nowały 2592 łóżkami. Z usług placówek skorzystało 
31,7 tys. osób, w tym 30,9 tys. pacjentów leczyło się 
stacjonarnie.

Świadczenia sanatoriów uzdrowiskowych i stacjonarnego zakładu rehabilitacji leczniczej obejmowały różnorodne zabiegi lecznicze. 
Łącznie w 2016 r. wykonano ich 1596,6 tys. (o 38,3% więcej niż w 2015 r.), najwięcej z zakresu kinezyterapii – 376,0 tys. (o 60,4% 
więcej niż w poprzednim roku) oraz elektrolecznictwa – 186,7 tys. (odpowiednio o 11,2% więcej). Oprócz tego pacjenci korzystali 
z kąpieli mineralnych – 175,2 tys., zabiegów borowinowych – 156,8 tys., wodolecznictwa – 149,2 tys., światłolecznictwa – 130,7 tys., 
masaży – 103,1 tys., krioterapii – 83,5 tys., kąpieli CO2 – 58,0 tys., inhalacji – 35,1 tys. oraz innych zabiegów – 142,2 tys.

Na terenie województwa pomorskiego na koniec 
2016 r. funkcjonowało 739 aptek ogólnodostęp-
nych. Wśród nich stałe dyżury nocne pełniło 
16 placówek (o 5 mniej niż w 2015 r.). Sieć aptek 
uzupełniało 48 punktów aptecznych działają-
cych tylko na wsi. Sprzedaż wysyłkową produk-
tów leczniczych (z wykorzystaniem strony inter-
netowej) prowadziło 12 aptek ogólnodostępnych 
i 1 punkt apteczny.
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Tabl. 2. Działalność pozostałych placówek
Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE
2015 2016

w liczbach bezwzględnych 2015 = 100

Zespoły ratownictwa medycznego i zespoły wyjazdowe  .................................................... 99 98 99,0
Wyjazdy na miejsce zdarzenia (w ciągu roku)  .................................................................... 167496 163004 97,3

w tym: ruch uliczno-drogowy    .......................................................................................... 13846 13113 94,7
dom ....................................................................................................................... 111369 108176 97,1

na 1000 ludności  ..............................................................................................................  72,7 70,5 x
Osoby, którym udzielono świadczenia zdrowotnego w miejscu zdarzenia (w ciągu roku) 169211 164204 97,0

w tym kobiety  ................................................................................................................... 78442 76284 97,2
Apteki ogólnodostępne  ....................................................................................................... 728 739 101,5

w tym na wsi  .................................................................................................................... 118 122 103,4
Żłobki a  ................................................................................................................................ 161 160 99,4
Kluby dziecięce ................................................................................................................... 53 52 98,1
Miejsca w żłobkach a i klubach dziecięcych  ....................................................................... 5010 5160 103,0
Dzieci przebywające w żłobkach a i klubach dziecięcych (w ciągu roku)  ........................... 7336 7351 100,2

a W 2016 r. łącznie z oddziałami żłobkowymi.

POMOC SPOŁECZNA

Na terenie województwa pomor-
skiego w końcu 2016 r. działało 110 
zakładów stacjonarnych pomocy 
społecznej (o 1 mniej niż w 2015 r.), 
wśród których 40,9% stanowiły domy 
pomocy społecznej, a 30,9% placów-
ki dla osób bezdomnych (schroniska, 
noclegownie, domy dla matek z dzieć-
mi i kobiet w ciąży).

W 2016 r. większość mieszkańców zakładów stacjonarnych pomocy społecznej (78,2% wobec 73,8% w 2015 r.) uczestniczyła we 
współfi nansowaniu swego pobytu pokrywając koszty np. z własnej emerytury, renty lub zasiłku stałego. Spośród nich osoby opłacające 
pobyt w pełnej wysokości stanowiły 5,9% ogólnej liczby mieszkańców. Natomiast dla 13,1% mieszkańców pobyt opłacany był całkowicie 
przez gminę lub budżet państwa, a dla 4,4% przez członków rodziny.
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Zakłady stacjonarne pomocy społecznej dysponowały 
łącznie 7137 miejscami (o 1,6% mniej niż w 2015 r.). 
Według stanu w dniu 31 grudnia 2016 r. w domach 
i zakładach pomocy społecznej przebywało 6892 
mieszkańców (w 2015 r. – 6814), wśród których 40,9% 
stanowiły kobiety (tyle samo co w poprzednim roku).

W placówkach opiekuńczo-wycho-
wawczych w ciągu 2016 r. pracowało 
137 wolontariuszy, w tym 109 w pla-
cówkach socjalizacyjnych. Natomiast 
w placówkach wsparcia dzienne-
go udzielało się 405 wolontariuszy, 
w tym 232 w placówkach opiekuń-
czych.

W końcu 2016 r. istniało 2371 rodzin za-
stępczych (o 49 mniej niż w 2015 r.), które 
sprawowały opiekę nad 3407 dziećmi (3526 
w 2015 r.). Dodatkowo w 93 rodzinnych 
domach dziecka przebywało 589 dzieci. 
W ciągu 2016 r. rodziny zastępcze opuściło 
423 dzieci do 18 roku życia i 222 osoby peł-
noletnie, natomiast rodzinne domy dziecka 
odpowiednio – 73 i 21 osób.

Oprócz stacjonarnych form pomocy społecznej realizowana jest również pomoc polegająca na udzielaniu świadczeń (pienięż-
nych i niepieniężnych) osobom zakwalifi kowanym do otrzymania pomocy społecznej w miejscu ich zamieszkania. W 2016 r. 
świadczenia przyznano dla 99,9 tys. osób (8,9% mniej niż w 2015 r.), z których skorzystało 65,6 tys. rodzin (69,4 tys. rodzin 
w 2015 r.), składających się w sumie ze 160,7 tys. osób (w 2015 r. – 177,3 tys. osób).

Jedna rodzina mogła uzyskać pomoc z kilku przyczyn. Najczęściej 
udzielano rodzinom pomocy z powodu: ubóstwa (44,6 tys. rodzin), 
niepełnosprawności (32,0 tys.), długotrwałej lub ciężkiej choroby 
(27,4 tys.), bezrobocia (24,8 tys.) oraz bezradności w sprawach 
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domo-
wego (13,7 tys.).

W ramach pomocy społecznej organizowanej i świadczonej 
przez jednostki samorządu terytorialnego (zadania własne 
i zlecone), a także realizowanej przez powiatowe centra pomo-
cy rodzinie (zadania własne oraz z zakresu administracji rzą-
dowej) na pomoc społeczną w 2016 r. wydano 237,5 mln zł, 
tj. o 3,1% więcej niż przed rokiem.
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Tabl. 3 Instytucjonalna piecza zastępcza oraz placówki wsparcia dziennego 
według typów w 2016 r.
Stan w dniu 31 XII

WYSZCZEGÓLNIENIE Placówki Miejsca
Wychowan-

kowie a 

(w ciągu roku)

Instytucjonalna piecza zastępcza  ...................  77 1153 1415
Placówki opiekuńczo-wychowawcze  .................. 76 1108 1363

socjalizacyjne  ................................................... 51 757 886
interwencyjne  ................................................... 1 30 68
specjalistyczno-terapeutyczne  ......................... 1 14 14
rodzinne  ........................................................... 13 100 113
łączące zadania placówek (socjalizacyjnych, 

interwencyjnych, specjalistyczno-terapeu-
tycznych)  ...................................................... 10 207 282

Regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne  1 45 52
Placówki wsparcia dziennego  ......................... 231 6256 9245
Opiekuńcze ......................................................... 182 4965 7099
Specjalistyczne  ................................................... 34 915 1585
Pracy podwórkowej  ............................................ 8 225 415
W połączonych formach b  ................................... 7 151 146

a Dla placówek wsparcia dziennego - korzystający.   b Łączących zadania placówek opiekuńczych, 
specjalistycznych i pracy podwórkowej.
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Opracowanie i skład komputerowy:
Pomorski Ośrodek Badań Regionalnych, Referat Analiz i Opracowań Zbiorczych.
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