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Dane dla Gda ska za 2019 r.
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Kadra medyczna
Stan w dniu 31 grudnia
Na 10 tys. ludno ci

Og łem

2 184

Lekarze

46,4

228

Lekarze denty ci

4,8

3 299

Pielęgniarki

70,1

394

Położne

15,9 a

634

Farmaceuci

13,5

a Na 10 tys. kobiet.
r d ł o: dane Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji; w przypadku farmaceut w – tylko w zakresie pracujących w aptekach szpitalnych.

Wydatki budżetu miasta w dziale „Ochrona zdrowia”
32,7 mln zł
Ambulatoryjna opieka zdrowotna
264

Przychodnie a

18

Praktyki lekarskie a
Przychodnie i praktyki lekarskie
na 10 tys. mieszka c w a

6,0

Udzielone porady lekarskie
i stomatologiczne

5 646,8 tys.

a Stan w dniu 31 grudnia.

Ratownictwo medyczne i pomoc dora na
Zespoły ratownictwa medycznego a

13

Lotnicze zespoły ratownictwa medycznego a

1
91

Ratownicy medyczni ab
Wyjazdy na miejsce zdarzenia

37,0 tys.

Osoby, kt rym udzielono wiadczenia
zdrowotnego w miejscu zdarzenia

37,1 tys.

w tym:

6,8%

dzieci i młodzież do 18 lat

45,6%

osoby w wieku 65 lat i więcej

a Stan w dniu 31 grudnia. b Dotyczy ratownik w medycznych pracujących w systemie Pa stwowe Ratownictwo Medyczne, bez względu na formę zatrudnienia, dla kt rych jest to
gł wne miejsce pracy.

Apteki og lnodostępne
Stan w dniu 31 grudnia
164

Apteki og lnodostępne
w tym pełniące dyżury nocne:

3

stałe

23

okresowe

Liczba ludno ci na 1 aptekę i punkt apteczny

Zmiana w por wnaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego:

wzrost

spadek

2 871
brak zmian

Przy publikowaniu danych US prosimy o podanie r dła.
Opracowanie merytoryczne, graficzne i skład komputerowy: Urząd Statystyczny w Gda sku, Pomorski O rodek Bada Regionalnych

Narodowy Spis Powszechny
Ludno ci i Mieszka 2021
Od 1 kwietnia 2021 r.

#liczysiękażdy

Wejd na spis.gov.pl
i spisz się sam

