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  Ochrona zdrowia i pomoc społeczna w województwie pomorskim w 2004 r.  
  
 

 
 

√ Ochrona zdrowia 
 W końcu 2004 r. w województwie pomorskim w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej funkcjonowało 
ogółem 516 zakładów opieki zdrowotnej (o 2 mniej niż przed rokiem), 128 zakładów publicznych (od-
powiednio o 13 mniej) i 388 zakładów niepublicznych (o 11 więcej niż w 2003 r.). Obok zakładów 
opieki zdrowotnej w sektorze niepublicznym w dalszym ciągu funkcjonowały praktyki lekarskie – 
indywidualne i grupowe, realizujące świadczenia zdrowotne w ramach środków publicznych (przede 
wszystkim w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego). W 2004 r. odnotowano prowadze-
nie 674 praktyk lekarskich, tj. o 159 (o 10,1%) praktyk mniej niż rok wcześniej, w tym 125 na wsi 
(o 21,4% mniej). W zakresie służby medycyny pracy liczba praktyk lekarskich prowadzących badania 
profilaktyczne w 2004 r. wyniosła 195 (przed rokiem 261). 
 

 W ambulatoryjnej opiece zdrowotnej udzielono ok. 14813,0 tys. porad, tj. o 7,3% więcej niż w ub. 
roku. Spośród 13096,0 tys. porad udzielonych przez lekarzy 59,1% udzielono w podstawowej opiece 
zdrowotnej, a 38,9% w opiece specjalistycznej, wobec odpowiednio: 62,2% i 35,6% porad w roku 
poprzednim. Liczba porad udzielonych przez lekarzy stomatologów zmniejszyła się o 10,8% w po-
równaniu z 2003 r. i wyniosła 1716,6 tys. 
 Liczba udzielonych porad ogółem w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 6,8 (przed rokiem 6,7). 

UDZIELONE  PORADY  W  ZAKŁADACH  OPIEKI  ZDROWOTNEJ  W  2004  R.
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Tabl. 1. Ambulatoryjna opieka zdrowotna 

2003 2004 
Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 2003 = 100 
    

Zakłady opieki zdrowotnej (stan w dniu 31 XII) 518 516 99,6 

Publiczne ......................................................................... 141 128 90,8 

Niepubliczne ................................................................... 377 388 102,9 

Praktyki lekarskie (stan w dniu 31 XII) .............. 833 674 80,9 

Miasta .............................................................................. 674 549 81,5 

Wieś ................................................................................. 159 125 78,6 

Porady udzielone w tys. ............................................ 14679 14813 100,9 

W tym porady udzielone przez lekarzy .................... 12754 13096 102,7 

Porady udzielone na 1 mieszkańca ......................... 6,7 6,8 x 

 
 Szybką pomoc medyczną w 2004 r., w razie wypadku lub nagłego zachorowania, świadczyło w wo-
jewództwie 28 jednostek pomocy doraźnej. Liczba osób, które otrzymały pomoc medyczną udzielo-
ną przez te jednostki wyniosła 415,2 tys., w tym 109,3 tys. otrzymało ją w domu, a 12,7 tys. w miej-
scu wypadku. Dzieci i młodzież w wieku do 18 lat stanowiły 17,3% korzystających z pomocy medycz-
nej (przed rokiem 18,4%). 
 Sieć placówek służby zdrowia uzupełniają apteki i punkty apteczne zaopatrujące ludność w leki 
i środki medyczne. Zauważono spadek liczby aptek z 621 w 2003 r. do 590 w 2004 r. Apteki pry-
watne stanowiły 100,0% ogółu (przed rokiem 99,5%).  
 Opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 w czasie pracy rodziców sprawują żłobki. Liczba żłobków 
i oddziałów żłobkowych w 2004 r. wyniosła 27 (o 2 mniej niż przed rokiem). Liczba miejsc zmniej-
szyła się z 1455 w 2003 r. do 1401 w 2004 r., liczba dzieci przebywających w żłobkach i w oddzia-
łach żłobkowych wzrosła o 9,3%, tj. o 219 dzieci. 
 
Tabl. 2. Działalność pozostałych placówek służby zdrowia.  

Stan w dniu 31 XII. 

2003 2004 
Wyszczególnienie 

w liczbach bezwzględnych 2003 = 100 
    

Jednostki pomocy doraźnej ................................................... 26 28 107,7 
Korzystający z pomocy medycznej (w ciągu roku) w tys.  380 415 109,2 
     na 1000 ludności ................................................................. 174 189 x 
Apteki ......................................................................................... 621 590 95,0 
        w tym prywatne ............................................................... 618 590 95,5 
     w tym na wsi ........................................................................ 98 92 93,9 
Żłobki .......................................................................................... 20 19 95,0 
Oddziały żłobkowe .................................................................... 9 8 88,9 
Miejsca w żłobkach i oddziałach żłobkowych ...................... 1455 1401 96,3 
Dzieci przebywające w żłobkach i oddziałach żłobkowych 

(w ciągu roku) ......................................................................... 2367 2586 109,3 
  
√ Pomoc społeczna 
 W końcu 2004 r. na terenie województwa działało 47 stacjonarnych zakładów pomocy społecznej 
dysponujących 4079 miejscami. Przebywało w nich 4023 pensjonariuszy. Najmniej liczna była gru-
pa osób młodych do 18 roku życia, stanowiąca 1,8% ogółu mieszkańców. Większość mieszkańców do-



 

 

mów pomocy społecznej (74,9%) pokrywała koszty pobytu z własnej emerytury lub renty, a dla 19,0% 
mieszkańców opłaty za pobyt pokrywano z zasiłków stałych pomocy społecznej. W 2004 r. 28,2% ogó-
łu mieszkańców przebywało w domach dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie, 23,8%        
w domach dla osób przewlekle somatycznie chorych, 18,6% w domach dla osób w podeszłym wieku,  
16,3% w domach dla osób przewlekle psychicznie chorych,  12,6% w domach dla dzieci i młodzieży nie-
pełnosprawnych intelektualnie oraz 0,5% w domach dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. 

 Opiekę nad dziećmi 
i młodzieżą realizowa-
ną w ramach pomocy 
społecznej sprawują 
placówki opiekuńczo-
wychowawcze oraz 
rodziny zastępcze. 
W 2004 r. funkcjo-
nowało 211 placówek 
opiekuńczo - wycho-
wawczych i 2428 ro-
dzin zastępczych. 
 Rodziny zastępcze 
spokrewnione z dziec-
kiem stanowiły 80,8% 
ogólnej liczby rodzin 
zastępczych, rodziny 
niespokrewnione z dziec-
kiem stanowiły 17,3%, 
a rodziny zastępcze 

niespokrewnione z dzieckiem pełniące zadania pogotowia rodzinnego stanowiły 1,6% ogólnej liczby 
rodzin zastępczych. 
 Oprócz stacjonarnych form pomocy społecznej realizowana jest również pomoc środowiskowa pole-
gająca na udzielaniu świadczeń (materialnych i w formie usług) osobom zakwalifikowanym do pomocy 
społecznej w miejscu ich zamieszkania. W 2004 r. świadczenia przyznano 152,7 tys. osobom, tj. o 9,3% 
mniej niż w 2003 r. Ze świadczeń skorzystało 95,5 tys. rodzin, które liczyły 316,6 tys. osób. Jedna 
rodzina mogła otrzymać po-
moc z kilku przyczyn. Naj-
częściej udzielano pomocy 
z powodu: ubóstwa (73729 
rodzinom), bezrobocia (50359 
rodzinom), niepełnosprawno-
ści (27041 rodzinom), bez-
radności w sprawach opiekuń-
czo-wychowawczych i prowa-
dzeniu gospodarstwa domo-
wego (25662 rodzinom) oraz 
długotrwałej choroby (20338 
rodzinom). 
 W ramach pomocy społecznej 
organizowanej i świadczonej 
przez administrację rządową 
i jednostki samorządu tery-
torialnego (zadań własnych 
i zleconych) w 2004 r. na pomoc 
społeczną wydano  165,9 mln zł, tj. o 27,9% mniej niż przed rokiem. 
 

 
Opracowanie: Janina Lipkowska – Wydział Statystyki Społecznej. 
Redakcja i skład komputerowy: Magdalena Poleszuk i Agnieszka Sągolewska – Wydział Analiz. 

PLACÓWKI OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE  WEDŁUG  TYPÓW  W  2004  R.
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STRUKTURA  WYDATKÓW  NA  POMOC  SPOŁECZNĄ  W  2004  R.
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