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AMBULATORYJNA OPIEKA ZDROWOTNA 

Według stanu na 31 XII 2015 r. w ambulatoryjnej 

opiece zdrowotnej działało 1600 placówek. Przychodnie 

stanowiły 74,1% wszystkich placówek. W miastach woje-

wództwa lubelskiego zlokalizowanych było 69,4% wszyst-

kich przychodni oraz 58,7% praktyk lekarskich. 

 

Tabl. 1. Placówki ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w 2015 r. 
Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie Ogółem Miasta Wieś 

Ogółem  ...................................  1600 1063 537 

przychodnie a .........................  1186 820 366 

praktyki lekarskie b ................  414 243 171 

a Łącznie z przychodniami MON i MSW.  b Dane obejmują podmioty, 
które podpisały kontrakty z NFZ lub z przychodniami. 

W ramach ambulatoryjnej opieki zdrowotnej  

w województwie lubelskim udzielono 18,8 mln porad (wię-

cej o 3,8% niż w 2014 r.). Najczęściej korzystano z porad 

udzielanych w przychodniach (94,5% ogółu porad). Udzie-

lono w nich 99,4% ogółu porad z zakresu podstawowej 

opieki zdrowotnej, 96,7% specjalistycznych porad lekar-

skich oraz 74,1% porad stomatologicznych. 

W 2015 r. przeciętnie mieszkaniec województwa 

skorzystał z 9 porad w placówkach ambulatoryjnej opieki 

zdrowotnej, w tym: 4,5 u lekarza opieki podstawowej,  

2,8 u lekarza specjalisty i 1,4 u stomatologa. 

 

Tabl. 2. Porady udzielone w placówkach ambulatoryjnej opieki 
zdrowotneja  

Wyszczególnienie 
2014 2015 

2014=100 
w tys. 

Ogółem............................................  18058,4 18750,8 103,8 

w poradniach:     
podstawowej opieki zdrowotnej  

(lekarskie) .....................................  9439,1 9727,2 103,1 

specjalistycznej opieki zdrowotnej 8619,3 9023,6 104,7 

lekarskie ........................................  5800,7 6038,0 104,1 

stomatologiczne ..........................  2818,6 2985,6 105,9 

W przychodniachb .........................  17021,4 17717,3 104,1 

w poradniach:     
podstawowej opieki zdrowotnej  

(lekarskie) .....................................  9377,6 9664,2 103,1 

specjalistycznej opieki zdrowotnej 7643,8 8053,0 105,4 

lekarskie ........................................  5607,6 5840,2 104,1 

stomatologiczne ..........................  2036,2 2212,8 108,7 

W ramach praktyk lekarskichc .....  1037,0 1033,5 99,7 

w poradniach:     
podstawowej opieki zdrowotnej  

(lekarskie) .....................................  61,5 62,9 102,3 

specjalistycznej opieki zdrowotnej 975,5 970,6 99,5 

lekarskie ........................................  193,1 197,8 102,4 

stomatologiczne ..........................  782,4 772,8 98,8 

a Bez porad udzielonych w szpitalnych izbach przyjęć.  b Łącznie z przy-
chodniami MON i MSW.  c Dane obejmują podmioty, które podpisały kon-
trakty z NFZ lub z przychodniami. 
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OCHRONA ZDROWIA I OPIEKA SPOŁECZNA 
W WOJEWÓDZTWIE LUBELSKIM W 2015 R. 

Ambulatoryjna opieka zdrowotna – udzielanie przez świadczeniodaw-
ców świadczeń opieki zdrowotnej osobom niewymagającym leczenia  
w warunkach całodobowych lub całodziennych. 
Podstawowa opieka zdrowotna – świadczenia zdrowotne profilak-
tyczne, diagnostyczne, lecznicze, rehabilitacyjne oraz pielęgnacyjne  
z zakresu medycyny ogólnej, rodzinnej i pediatrii, udzielane w ramach 
ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. 
Świadczenia specjalistyczne – świadczenia opieki zdrowotnej udzie-
lane we wszystkich dziedzinach medycyny z wyłączeniem świadczeń 
udzielanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. 

mailto:SekretariatUSLUB@stat.gov.pl
http://lublin.stat.gov.pl/


 
2 

Tabl. 3.  Porady udzielone w przychodniach a oraz w ramach 
praktyk lekarskich b według podregionów i powiatów  
w 2015 r. 

Wyszczególnienie 

Porady 

lekarskie 
stomatolo-

giczne razem 
w tym spe-
cjalistyczne 

w tys. 

    Województwo .......  15765,2 6038,0 2985,6 
Podregion bialski ....  1928,1 551,7 257,6 
Powiaty: 

bialski .................  493,9 53,4 78,9 
parczewski ..........  280,7 96,5 41,8 
radzyński ............  298,7 84,3 45,5 
włodawski ..........  291,0 89,3 23,1 

Miasto na prawach 
powiatu: 
Biała Podlaska ....  563,8 228,2 68,2 

Podregion chełm-
sko-zamojski .......  4176,8 1330,9 805,3 

Powiaty: 
biłgorajski ...........  516,4 133,9 88,2 
chełmski .............  268,7 3,7 63,6 
hrubieszowski ....  414,7 105,4 35,6 
krasnostawski .....  431,4 120,4 56,7 
tomaszowski ......  499,6 152,0 88,2 
zamojski .............  393,1 25,1 83,4 

Miasta na prawach 
powiatu: 
Chełm .................  686,9 277,2 145,3 
Zamość ...............  966,2 513,2 244,3 

Podregion lubelski..  6544,1 3159,3 1381,4 
Powiaty: 

lubartowski ........  533,9 121,9 108,5 
lubelski ...............  636,6 103,5 132,7 
łęczyński .............  384,2 116,6 101,3 
świdnicki ............  485,6 128,0 152,0 

Miasto na prawach 
powiatu: 
Lublin .................  4503,9 2689,2 887,0 

Podregion puławski ..  3116,2 996,1 541,4 
Powiaty: 

janowski .............  259,8 104,1 95,3 
kraśnicki .............  682,3 202,8 62,1 
łukowski .............  539,1 135,0 60,1 
opolski ................  360,5 105,9 61,8 
puławski .............  863,3 350,6 179,7 
rycki ....................  411,2 97,6 82,4 

a Łącznie z przychodniami MON i MSW.  b Dane obejmują podmioty, 
które podpisały kontrakty z NFZ lub z przychodniami. 

 

RATOWNICTWO MEDYCZNE 

Szybką pomoc medyczną w nagłych przypadkach  

w 2015 r. świadczyły 104 jednostki systemu ratownictwa 

medycznego. Na jedną jednostkę przypadało przeciętnie 

20,6 tys. mieszkańców. 

W 2015 r. zespoły wyjazdowe ratownictwa medycz-

nego dokonały 185,4 tys. wyjazdów na miejsce zdarzenia 

(więcej o 3,1% niż w roku poprzednim), z tego 72,2% to wy-

jazdy do domu, a 3,5% do zdarzeń w ruchu uliczno-drogo-

wym. Z ich pomocy skorzystało 188,6 tys. osób, (więcej  

o 4,0% niż w 2014 r.). 

W trybie ambulatoryjnym świadczeń w nagłych wy-

padkach udzielało 26 izb przyjęć i 15 szpitalnych oddziałów 

ratunkowych. Z ich usług skorzystało 365,1 tys. osób, wię-

cej o 5,6% niż w poprzednim roku. Najczęściej udzielano 

pomocy o charakterze chirurgicznym (34,0% ogółu świad-

czeń), następnie ogólnym (20,4%) i z zakresu chorób we-

wnętrznych (16,3%). Najrzadziej natomiast udzielano po-

rad okulistycznych i stomatologicznych (2,0%). 

 

Tabl. 4.  Ratownictwo medyczne 

Wyszczególnienie 
2014 2015 

w liczbach  
bezwzględnych 

2014=100 

    
Jednostki systemu  

ratownictwa medycznego  .............  105 104 99,0 

Izby przyjęć  .........................................  21 26 123,8 

Zespoły transportu sanitarnego .......  22 28 127,3 

    

Wyjazdy na miejsce zdarzenia  .........  179875 185442 103,1 

w tym w:      

ruchu uliczno-drogowym ................  7817 6488 83,0 

pracy...................................................  1808 1924 106,4 

szkole .................................................  1730 1925 111,3 

domu ..................................................  125893 133897 106,4 
Osoby, którym udzielono świadcze-

nia zdrowotnego poprzez wyjazd   181367 188648 104,0 

w tym:      

kobiety ...............................................  85566 87239 102,0 

dzieci i młodzież do 18 roku życia ...  10438 10477 100,4 
Osoby, którym udzielono świadcze-

nia w izbie przyjęć lub szpital-
nym oddziale ratunkowym  
w trybie ambulatoryjnym.............  345800 365103 105,6 

w tym:      

kobiety ...............................................  159181 169937 106,8 

dzieci i młodzież do 18 roku życia ...  73791 78214 106,0 

 

W 2015 r. w porównaniu do roku poprzedniego 

zwiększyła się o 0,4% liczba dzieci i młodzieży do  

18 roku życia korzystających ze świadczeń zespołów wyjaz-

dowych oraz o 6,0% – liczba takich świadczeń udzielonych  

w trybie ambulatoryjnym.  
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APTEKI 

Sprzedaż leków i środków medycznych w 2015 r. 

prowadziło 819 aptek i 56 punktów aptecznych. 

 

Tabl. 5.  Apteki i punkty aptecznea 

Wyszczególnienie 
2014 2015 

w liczbach  
bezwzględnych 

2014=100 

Apteki ............................................  813 819 100,7 

w tym:    

pełniące dyżury nocne:    

stałe  .........................................  32 37 115,6 

okresowe ..................................  126 116 92,1 

Punkty apteczneb ..........................  55 56 101,8 
Pracujący ogółem (w aptekach  

i punktach aptecznych) ...............  3426 3504 102,3 

w tym:    

magistrowie  farmacji ..................  1717 1715 99,9 

technicy farmaceutyczni .............  1307 1428 109,3 
Liczba ludności na 1 aptekę  

i punkt apteczny .........................  2474 2445 x 
a Badaniem objęte są ogólnodostępne apteki i punkty apteczne; nie 

wlicza się więc do nich aptek szpitalnych zaopatrujących w leki i środki 
medyczne stacjonarne zakłady opieki zdrowotnej.  b Zgodnie z ustawą  
z 6 września 2001 r. o prawie farmaceutycznym, punkty apteczne two-
rzone po dniu wejścia w życie ustawy mogą być usytuowane jedynie na 
terenach wiejskich. 

W porównaniu z 2014 r. nastąpił wzrost liczby aptek 

o 0,7%. Liczba punktów aptecznych wzrosła o 1,8%. Zmniej-

szyła się natomiast liczba ludności obsługiwanej przez  

1 placówkę. Stałe dyżury nocne pełniło tylko 4,5% aptek,  

a w stosunku do roku poprzedniego przybyło 5 placówek. 

Wśród pracujących przeważali magistrowie farma-

cji, którzy stanowili 48,9% personelu. 

 

ŻŁOBKI 

Do systemu opieki zdro-
wotnej należą także żłobki, kluby 
dziecięce, oddziały żłobkowe 
działające przy przedszkolach 
oraz inne jednostki nie wpisane 
do rejestru. W województwie lu-
belskim 94,6% placówek było 
zlokalizowanych w miastach. 

 

Tabl. 6.  Żłobki  
  Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie 
2014 2015 

w liczbach bez-
względnych 

2014=100 

Żłobki .............................................  44 52 118,2 

Kluby dziecięce ..............................  17 15 88,2 

Oddziały żłobkowe ........................  7 7 100,0 

Miejsca rzeczywiste .......................  2609 2819 108,0 

Dzieci..............................................  2281 2631 115,3 

Dzieci przebywające w ciągu roku .  3503 3801 108,5 

Osobodni pobytu w ciągu roku ......  344443 428302 124,3 

W 2015 r. zwiększyła się ogólna liczba jednostek ofe-
rujących opiekę nad dziećmi do lat 3 (o 8,8%) oraz  liczba 
miejsc rzeczywistych, przygotowanych na przyjęcie dzieci 
(o 8,0%). Według stanu na koniec grudnia, miejsca wyko-
rzystane były w 93,3% (o 5,9 p.proc. więcej niż w grudniu 
2014 r.). Przeciętny pobyt dziecka w placówce wynosił 113 
dni (więcej o 15 niż w 2014 r.). W grudniu 2015 r. w mia-
stach województwa lubelskiego na każde 1000 dzieci  
w wieku do 3 lat do żłobka lub oddziału żłobkowego uczęsz-
czało ich 96, tj. o 13 więcej niż w grudniu 2014 r. 

 

OPIEKA SPOŁECZNA 

W końcu 2015 r. w województwie lubelskim działało 
85 stacjonarnych zakładów pomocy społecznej (w tym 12 
filii). Wśród nich 62,4% stanowiły domy pomocy społecz-
nej. 

Dla 62,4% placówek organem prowadzącym był sa-
morząd terytorialny. Pozostałe prowadzone były przez: 
stowarzyszenia (16,5%), kościoły i związki wyznaniowe 
(10,6%), fundacje (8,2%) oraz osoby fizyczne i prawne 
(2,4%). 

Placówki dysponowały łącznie 5,6 tys. miejsc. Było 
ich więcej o 0,9% niż w 2014 r. 

 

Tabl. 7.  Mieszkańcy stacjonarnych zakładów pomocy  
  społecznej  
  Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie 
2014 2015 

w liczbach  
bezwzględnych 

2014=100 

Ogółema..................................................  5178 5191 100,3 

w tym kobiety .....................................  2391 2377 99,4 

w tym w domach i zakładach dla:    

osób w podeszłym wieku ...............  1001 1096 109,5 

przewlekle somatycznie chorych ...  868 777 89,5 
dorosłych niepełnosprawnych  

intelektualnie .................................  1308 1310 100,2 
dzieci i młodzieży niepełnospraw-

nych intelektualnie .......................  131 129 98,5 

przewlekle psychicznie chorych .....  799 814 101,9 

niepełnosprawnych fizycznie .........  281 288 102,5 
matek z małoletnimi dziećmi  

i kobiet w ciąży ..............................  40 31 77,5 

bezdomnych .....................................  629 658 104,6 

w wieku:    

do 18 lat  ...........................................  195 161 82,6 

19-40  ................................................  814 813 99,9 

41-60  ................................................  1473 1470 99,8 

61-74  ................................................  1333 1386 104,0 

75 lat i więcej  ...................................  1363 1361 99,9 
a Łącznie z filiami. 

 

Liczba miejsc w przeliczeniu na 10 tys. ludności wy-
niosła 26,1. W końcu grudnia 2015 r. w stacjonarnych za-
kładach pomocy społecznej przebywało 5191 mieszkań-
ców, czyli więcej o 0,3% niż przed rokiem, w tym najwięcej 
w domach dla dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie 
(25,2%). 

Żłobek, klub dziecięcy  
– jednostka organizacyjna 
sprawująca opiekę nad 
dziećmi do lat 3, realizująca 
funkcje opiekuńcze, wycho-
wawcze i edukacyjne oraz 
wpisana do rejestru prowa-
dzonego przez wójta, burmi-
strza, prezydenta miasta.  
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Większość osób (85,6%) opłacało swój pobyt przy-

najmniej w części z dochodów własnych, ale tylko 4,4% po-

krywało go w całości. Pobyt w zakładach stacjonarnej po-

mocy społecznej w 6,2% przypadków finansowany był  

w całości przez budżet gminy lub państwa, natomiast 1,1% 

mieszkańców takich zakładów zwolniona była z ponoszenia 

opłat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Według stanu na koniec 2015 r. na przyjęcie  

w placówce oczekiwało 240 osób wobec 249 osób  

w poprzednim roku. 

 

Opiekę nad dziećmi i młodzieżą pozbawioną całko-

wicie lub częściowo opieki ze strony rodziny naturalnej re-

alizuje się w ramach instytucjonalnej lub rodzinnej pieczy 

zastępczej. 

W 2015 r. funkcjonowało 145 placówek instytucjo-

nalnej pieczy zastępczej (58 placówek opiekuńczo-wycho-

wawczych oraz 87 placówek wsparcia dziennego). 

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych obję-

tych opieką było 1,0 tys. podopiecznych. Najwięcej wycho-

wanków przebywało w placówkach socjalizacyjnych – 

51,6%, a następnie w placówkach łączących zadania – 

30,9%, rodzinnych – 13,9% i interwencyjnych – 3,5%. 

Tabl. 8.  Instytucjonalna piecza zastępcza w 2015 r.  
  Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie Placówki 
Wycho-

wankowie 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze  58 1048 

socjalizacyjne ...................................  26 541 

interwencyjne ..................................  2 37 

specjalizacyjno-terapeutyczne .........  - - 

rodzinne ...........................................  11 146 
łączące zadania placówek socjaliza-

cyjnych, interwencyjnych i specja-
listyczno-terapeutycznych .............  19 324 

Placówki wsparcia dziennego............  87 2594 

opiekuńcze .......................................  69 2139 

specjalistyczne .................................  14 383 

pracy podwórkowej .........................  2 43 

w połączonych formach ...................  2 29 

 

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych 1,6% 
wychowanków było sierotami , a 24,2% – półsierotami. 

Z pomocy placówek wsparcia dziennego korzystało 
2,6 tys. podopiecznych, głównie z placówek opiekuńczych 
(82,5%). 

Tabl. 9.  Rodzinna piecza zastępcza w 2015 r.   
  Stan w dniu 31 XII 

Wyszczególnienie Ogółem Dzieci 

Rodziny zastępcze ....................................  1768 2479 

spokrewnione ........................................  1188 1573 

niezawodowe .........................................  499 656 

zawodowe..............................................  54 176 

zawodowe specjalistyczne .....................  6 12 
zawodowe pełniące funkcję pogotowia 
rodzinnego .............................................  21 62 

Rodzinne domy dziecka ...........................  11 76 

 

W 2015 r. w województwie lubelskim funkcjono-
wało 1768 rodzin zastępczych i 11 rodzinnych domów 
dziecka. Pod opieką rodzin zastępczych znajdowało się 2,5 
tys. dzieci – najwięcej (63,5%) pod opieką rodzin spokrew-
nionych. Rodziny zawodowe stanowiły 4,6% wszystkich ro-
dzin zastępczych.   

Opracowanie:  

Aleksandra Jangas-Kurzak – Lubelski Ośrodek Badań Regionalnych 

 

Prosimy o podanie źródła przy publikowaniu danych Urzędu 
Statystycznego w Lublinie. 

Placówki opiekuńczo-wychowawcze typu: 
socjalizacyjnego – zapewniają całodobową opiekę i wychowanie, zaspo-

kajając niezbędne potrzeby dziecka; 
interwencyjnego – zapewniają dziecku doraźną opiekę przez całą dobę na 

czas trwania sytuacji kryzysowej, w szczególności placówka jest zobo-
wiązana przyjąć dziecko w przypadkach wymagających natychmiasto-
wego zapewnienia dziecku opieki; 

specjalistyczno-terapeutycznego – sprawują opiekę nad dzieckiem o indy-
widualnych potrzebach; 

rodzinnego – tworzą wielodzietne rodziny, wychowują dzieci w różnym 
wieku, w tym dorastające i usamodzielniające się, umożliwiają wspólne 
wychowywanie i opiekę licznemu rodzeństwu. Współpracują z koordyna-
torem rodzinnej pieczy zastępczej i asystentem rodziny. W placówce tego 
typu może w tym samym czasie, łącznie przebywać nie więcej niż 8 dzieci 
oraz osób, które osiągnęły pełnoletniość. 

Placówki wsparcia dziennego – wspierają rodziny, świadcząc opiekę 
dzienną i zapewniając dziecku: opiekę i wychowanie, pomoc w nauce oraz 
organizację czasu wolnego, zabawę i zajęcia sportowe oraz rozwój zaintere-
sowań. 

Rodziny zastępcze – to rodziny zapewniające na czas określony opiekę  
i wychowanie dzieciom  pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki  
rodzicielskiej. 


