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Informacje wstępne

Dane za 2018 rok zostały zgromadzone w ramach programu badań statystycznych 

statystyki publicznej w oparciu o następujące druki sprawozdawcze:

MZ-06 - sprawozdanie z realizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami 

w szkołach,

MZ-11 -       sprawozdanie o działalności i pracujących w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej,

MZ-13 -       roczne sprawozdanie o leczonych w poradni gruźlicy i chorób płuc,

MZ-14 -       roczne sprawozdanie o leczonych w poradni skórno-wenerologicznej,

MZ-15 - sprawozdanie z działalności jednostki lecznictwa ambulatoryjnego dla osób 

z zaburzeniami psychicznymi, osób uzależnionych od alkoholu oraz innych 

substancji psychoaktywnych,

MZ-19 - sprawozdanie z działalności zespołu leczenia środowiskowego, 

MZ-29 - sprawozdanie o działalności szpitala ogólnego,

MZ-29A - sprawozdanie o działalności podmiotu wykonującego działalność leczniczą 

w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej,

MZ-30 - sprawozdania podmiotu wykonującego działalność leczniczą w zakresie  

psychiatrycznej opieki stacjonarnej,

MZ-88 - sprawozdanie o pracujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, 

MZ-89 - sprawozdanie o specjalistach pracujących w podmiotach wykonujących 

działalność leczniczą, 

ZD-3    -       sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej.

Dane liczbowe z zakresu pracującego personelu medycznego z wyższym i średnim 

wykształceniem, według stanu na dzień 31 grudnia danego roku, zostały opracowane w oparciu 

o sprawozdanie MZ-88. Sprawozdanie to zawiera informacje dotyczące pracującego personelu 

ogółem, w osobach, bez względu na rodzaj umowy, na podstawie, której wykonywana jest 

praca (np. umowa o pracę, umowa cywilnoprawna, w tym umowa zlecenia) i wymiar czasu 

pracy oraz podstawowego miejsca pracy, czyli tej jednostki sprawozdawczej, która jest 

głównym miejscem pracy wg oświadczenia pracującego. W sprawozdaniu wykazuje się osoby 

zgodnie z wyuczonym zawodem, na podstawie dokumentu poświadczającego dany zawód. 

Zebrane dane dotyczą podmiotów wykonujących działalność leczniczą udzielające 

ambulatoryjnych i stacjonarnych świadczeń zdrowotnych, regionalne centra krwiodawstwa 



3

i krwiolecznictwa oraz powiatowe, graniczne i wojewódzkie stacje sanitarno-

epidemiologiczne. Sprawozdania nie wypełniają praktyki lekarskie udzielające świadczeń 

jedynie w podmiocie leczniczym. 

Zatrudnienie specjalistów ustalono na podstawie druku MZ-89. W druku tym pracujący 

specjaliści wykazani zostali bez względu na formę zatrudnienia tylko raz według 

podstawowego miejsca pracy wg oświadczenia pracującego (włącznie z prowadzącymi 

praktyki lekarskie, pielęgniarskie, położnych a także właścicieli podmiotów leczniczych). 

Lekarzy posiadających kilka specjalizacji wykazano raz, w specjalizacji stopnia wyższego bądź 

jeżeli specjalista posiada więcej niż jedną specjalizację w stopniu równym wykazano 

specjalizację, która wiąże się z aktualnym zatrudnieniem specjalisty – np. lekarz posiadający 

specjalizacje: choroby wewnętrzne, pediatria i medycyna rodzina a pracuje, jako lekarz 

rodzinny, wykazany został, jako specjalista medycyny rodzinnej. 

Działalność ambulatoryjnej specjalistycznej opieki zdrowotnej w województwie 

małopolskim w 2018 roku przedstawiona została w oparciu o sprawozdawczość ZD-3 

(sprawozdanie z ambulatoryjnej opieki zdrowotnej) opracowywanego przez Główny Urząd 

Statystyczny. 

Analiza działalności stacjonarnej opieki zdrowotnej w Małopolsce w 2018 roku została 

wykonana w oparciu o sprawozdawczość składaną przez:

 zakłady ogólne (nie psychiatryczne) stacjonarnej opieki zdrowotnej – sprawozdanie MZ-

29,

 zakłady długoterminowej stacjonarnej opieki zdrowotnej – sprawozdanie MZ-29A,

 zakłady psychiatrycznej opieki stacjonarnej – sprawozdanie MZ-30.

Przedstawione w rozdziale zbiorcze dane statystyczne nie obejmują informacji z zakładów 

opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim są resorty: spraw wewnętrznych oraz 

sprawiedliwości.

Przedstawione informacje opracowano na podstawie sprawozdawczości resortowej 

Ministerstwa Zdrowia i danych statystycznych Głównego Urzędu Statystycznego. Dane 

obejmują również jednostki ochrony zdrowia podległe Ministerstwu Obrony Narodowej. 
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Spis rozdziałów i tabel

Rozdział 1. Wybrane zagadnienia demograficzne

Tab. 1.1. Powierzchnia i ludność w Polsce według województw (stan w dniu 31.12)

Tabela 1.2. Liczba ludności (stan w dniu 31.12) oraz procentowy udział ludności miejskiej 

i wiejskiej województwa małopolskiego w latach 2008-2018      

Tabela 1.3. Ludność w liczbach bezwzględnych w województwie małopolskim 

według powiatów (stan w dniu 31.12)

Tabela 1.4.  Ruch naturalny ludności w liczbach bezwzględnych w województwie małopolskim 

według powiatów

Tabela 1.5. Charakterystyka ludności ze względu na zamieszkanie w województwie 

małopolskim według powiatów (stan w dniu 31.12)

Tabela  1.6. Migracje ludności w województwie małopolskim

Tabela 1.7. Struktura ludności w wieku produkcyjnym i nieprodukcyjnym w województwie 

małopolskim według powiatów (stan w dniu 31.12.) 

Tabela 1.8. Struktura ludności według płci i grup wiekowych w województwie małopolskim 

(stan w dniu 31.12.)

Tabela 1.9. Struktura ludności według grup wiekowych w powiatach województwa 

małopolskiego  wg stanu w dniu  31.12.2018 r. 

Rozdział 2. Stan zdrowotny mieszkańców Małopolski

Tab. 2.1.  Zgony według płci i miejsca zamieszkania w województwie małopolskim w latach 

2014 - 2018

Tab. 2.2.  Zgony na terenie województwa małopolskiego w 2018 r. według powiatów 

w podziale na grupy wiekowe 

Tabela 2.3. Leczeni przez lekarzy POZ z powodu chorób przewlekłych - wymagający opieki 

czynnej - liczba dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat

Tabela 2.4. Dane o stanie zdrowia dzieci i młodzieży w wieku 0-18 lat będących pod opieką 

lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w zakładach publicznych, niepublicznych oraz 

praktykach lekarskich na terenie województwa małopolskiego według powiatów  

Tabela 2.5.  Leczeni przez lekarzy POZ z powodu chorób przewlekłych -wymagający opieki 

czynnej - liczba osób w wieku 19 lat i więcej 
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Tabela 2.6. Stan zdrowia osób w wieku 19 lat i więcej, będących pod opieką lekarza 

podstawowej opieki zdrowotnej w zakładach publicznych, niepublicznych oraz praktykach 

lekarskich na terenie województwa małopolskiego według powiatów

Tabela 2.7.  Osoby w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej z powodu chorób układu krążenia w województwie małopolskim

Tabela 2.8.  Osoby w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej z powodu chorób układu krążenia w powiatach województwa małopolskiego 

w 2018 r.

Tabela 2.9.  Osoby w wieku 19 lat i więcej będące pod opieką lekarza podstawowej opieki 

zdrowotnej z powodu cukrzycy w powiatach województwa małopolskiego w 2018 r.

Tab. 2.10.  Zarejestrowani w poradniach i gabinetach specjalistycznych chorób płuc i gruźlicy 

na terenie województwa małopolskiego  stan w dniu 31.12.2018 r.

Tab. 2.11. Działalność poradni skórno-wenerologicznych na terenie województwa 

małopolskiego

Tabela 2.12. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w województwie 

małopolskim

Tabela 2.13. Leczeni z zaburzeniami psychicznymi (bez uzależnień) w powiatach 

województwa małopolskiego wg wybranych rozpoznań i płci

Tabela 2.14. Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem substancji 

psychoaktywnych w województwie małopolskim

Tabela 2.15. Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem substancji 

psychoaktywnych w powiatach województwa małopolskiego  wg wybranych rozpoznań

Tabela 2.16.  Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu w województwie 

małopolskim

Tabela 2.17.  Leczeni z zaburzeniami spowodowanymi używaniem alkoholu w województwie 

małopolskim według powiatów

Tabela 2.18. Osoby leczone w zespołach (oddziałach) leczenia środowiskowego 

w województwie małopolskim

Rozdział 3. Kadry medyczne

Tabela 3.1. Personel medyczny pracujący w podmiotach wykonujących działalność leczniczą 

w województwie małopolskim (stan 31.12.2018 r.)
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Tabela 3.2. Personel medyczny pracujący w podmiotach wykonujących działalność leczniczą 

w województwie małopolskim według powiatów  (stan w dniu 31.12.2018 r.) 

Tabela 3.3.  Personel medyczny pracujący wg podstawowego miejsca pracy w województwie 

małopolskim według powiatów (stan w dniu 31.12.2018) 

Tabela 3.4. Lekarze specjaliści / pracujący wg podstawowego miejsca pracy (stan w dniu 

31.12.2018 r.)

Tabela 3.5. Lekarze dentyści / pracujący wg podstawowego miejsca pracy  (stan w dniu 

31.12.2018 r.)

Tabela 3.6. Pielęgniarki ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym / pracujący wg 

podstawowego miejsca pracy (stan w dniu 31.12.2018 r.)

Tabela 3.7. Położne ze specjalizacją lub kursem kwalifikacyjnym/ pracujący wg podstawowego 

miejsca pracy  (stan w dniu 31.12.2018 r.)

Tabela 3.8. Farmaceuci / pracujący wg podstawowego miejsca pracy (stan w dniu 31.12.2018 

r.)

Tabela 3.9.  Diagności laboratoryjni / pracujący wg podstawowego miejsca pracy  (stan w dniu 

31.12.2018 r.)

Tabela 3.10. Lekarze specjaliści pracujący wg podstawowego miejsca pracy na terenie 

województwa małopolskiego według powiatów (stan w dniu 31.12)

Tabela 3.11. Pielęgniarki ze specjalizacją pracujące wg podstawowego miejsca pracy na terenie 

województwa małopolskiego według powiatów (stan w dniu 31.12)

Rozdział 4. Ambulatoryjna opieka zdrowotna

Tabela 4.1. Liczba osób zadeklarowanych do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej 

 w województwie małopolskim wg powiatów

Tabela  4.2. Porady lekarskie udzielone w poradniach specjalistycznych w podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą na terenie województwa małopolskiego w wybranych 

poradniach

Tabela  4.3 Działalność poradni specjalistycznych w podmiotach wykonujących działalność 

leczniczą na terenie województwa małopolskiego w 2018 roku

Tabela  4.4. Porady udzielone w poradniach stomatologicznych na terenie województwa 

małopolskiego według powiatów 

Tabela  4.5. Działalność pracowni cytodiagnostycznych dla ogółu ludności  w zakładach 

publicznych,  niepublicznych i praktykach lekarskich
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Rozdział 5. Stacjonarna opieka zdrowotna

Tabela 5.1. Stan podmiotów prowadzących działalność leczniczą w zakresie opieki stacjonarnej 

na terenie województwa małopolskiego (stan w dniu 31.12.2018 r.)

Tabela 5.2. Publiczne podmioty lecznicze prowadzące opiekę stacjonarną ogólną 

i psychiatryczną w województwie małopolskim - stan w dniu 31.12.2018 r.

Tabela 5.3. Niepubliczne podmioty lecznicze prowadzące opiekę stacjonarną ogólną 

i psychiatryczną w województwie małopolskim (stan w dniu 31.12. 2018 r.)

Tabela 5.4. Publiczne i niepubliczne podmioty prowadzące opiekę długoterminową na terenie 

województwa małopolskiego (zakłady opiekuńczo-lecznicze, pielęgnacyjno-opiekuńcze, 

hospicja, oddziały opieki paliatywnej) – stan w dniu 31.12.2018 r. 

Tabela 5.5.  Łóżka szpitalne i leczeni w zakładach publicznej i niepublicznej opieki stacjonarnej 

w województwie małopolskim – w liczbach bezwzględnych i wskaźnikach (łącznie 

z oddziałami neonatologicznymi - kod resortowy 4421

Tabela 5.6. Działalność publicznych i niepublicznych szpitali ogólnych województwa 

małopolskiego  (łącznie z oddziałami neonatologicznymi - kod resortowy 4421)

Tabela 5.7. Wskaźniki działalności publicznych i niepublicznych szpitali ogólnych 

województwa małopolskiego  (łącznie z oddziałami neonatologicznymi - kod resortowy 4421)

Tabela 5.8. Wskaźniki działalności publicznych i niepublicznych szpitali ogólnych 

województwa małopolskiego wg powiatów  w 2018 roku (łącznie z oddziałami 

neonatologicznymi - kod resortowy 4421) 

Tabela 5.9. Działalność oddziałów w publicznych i niepublicznych szpitalach ogólnych 

województwa małopolskiego (łącznie z oddziałami neonatologicznymi - kod resortowy 4421)

Tabela 5.10. Oddziały i łóżka w publicznych i niepublicznych szpitalach psychiatrycznych 

województwa małopolskiego 

Tabela 5.11. Działalność oddziałów w publicznych i niepublicznych szpitalach 

psychiatrycznych

Tabela 5.12. Zabiegi operacyjne w zakładach publicznej i niepublicznej opieki stacjonarnej 

województwa małopolskiego 

Tab. 5.13 Stanowiska dializacyjne i wykonane dializy1/ w zakładach ogólnych publicznej 

i niepublicznej opieki stacjonarnej województwa małopolskiego

Tabela 5.14. Działalność zakładów i pracowni diagnostycznych w szpitalach ogólnych (opieki 

stacjonarnej) województwa małopolskiego
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Tabela 5.15. Działalność komórek organizacyjnych opieki długoterminowej na terenie 

województwa małopolskiego (oddziały geriatryczne w szpitalach ogólnych, zakłady 

pielęgnacyjno-opiekuńcze, opiekuńczo-lecznicze, hospicja i oddziały opieki paliatywnej 

wykazane również w szpitalach ogólnych)

Tab. 5.16. Działalność komórek organizacyjnych w publicznych i niepublicznych podmiotach 

wykonujących działalność leczniczą w zakresie długoterminowej opieki zdrowotnej 

(sprawozdanie Mz-29A)

 Rozdział 6. Opieka zdrowotna nad matką i dzieckiem

Tabela 6.1. Noworodki urodzone oraz zmarłe w oddziałach położniczych w zakładach 

publicznej i niepublicznej opieki stacjonarnej na terenie województwa małopolskiego

Tabela 6.2. Porody, cięcia cesarskie, poronienia oraz liczba noworodków pozostawionych nie 

ze względów zdrowotnych w publicznych i niepublicznych zakładach opieki stacjonarnej na 

terenie województwa małopolskiego

Tabela 6.3.  Działalność oddziałów dla dzieci w publicznych i niepublicznych zakładach opieki 

stacjonarnej województwa małopolskiego

Tabela  6.4.  Opieka profilaktyczna nad kobietą w ciąży w poradniach dla kobiet w zakładach 

publicznych, niepublicznych oraz praktykach lekarskich na terenie województwa 

małopolskiego według powiatów

Tabela 6.5. Porady patronażowe oraz badania bilansowe lekarskie - w tym przesiewowe 

niemowląt wykonane w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej na terenie województwa 

małopolskiego

Tabela 6.6.  Wizyty profilaktyczne położnych (pielęgniarek) podstawowej opieki zdrowotnej 

u niemowląt (do 6 tygodnia życia) na terenie województwa małopolskiego

Tabela 6.7 Wizyty patronażowe oraz testy przesiewowe u niemowląt (do 1 roku życia) 

wykonane przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej na terenie województwa 

małopolskiego

Tabela 6.8. Porady profilaktyczne udzielone dzieciom do lat 3 przez lekarzy podstawowej 

opieki zdrowotnej na terenie województwa małopolskiego

Tabela 6.9. Profilaktyczne badania lekarskie dzieci i młodzieży na terenie województwa 

małopolskiego

Tab. 6.10. Rodzaje szkół oraz miejsce realizacji świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej 

nad uczniami na terenie  województwa małopolskiego
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Tab. 6.11.  Miejsce realizacji świadczeń w roku szkolnym 2018/2019

Tab. 6.12. Zakres opieki realizowanej w szkołach publicznych i niepublicznych na terenie 

województwa małopolskiego w roku szkolnym 2018/2019

Tab. 6.13.  Wykonanie testów przesiewowych w roku szkolnym 2018/2019

Tab. 6.14.  Profilaktyczne badanie lekarskie w roku szkolnym 2018/2019 w podziale na powiaty

Znaki umowne stosowane w tabelach:

kreska (-) - zjawisko nie występuje,

kropka (•) - zupełny brak informacji lub brak informacji wiarygodnych,

znak (x) - wypełnianie pozycji ze względu na układ tabeli jest niemożliwe lub niecelowe,

„w tym” - oznacza, że nie podaje się wszystkich składników sumy ogólnej,

„z tego” - oznacza, że poszczególne składniki powinny dać sumę ogólną.
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