Ochrona zdrowia i pomoc społeczna

Health care and social welfare

1. Dane w ochronie zdrowia – jeśli nie zaznaczono inaczej –
podaje się łącznie z danymi o placówkach podległych resortom
zdrowia, obrony narodowej, spraw wewnętrznych i administracji;
z wyłączeniem ochrony zdrowia w zakładach karnych.
2. Informacje o pracownikach medycznych dotyczą pracujących w: placówkach wykonujących działalność leczniczą, praktykach zawodowych, aptekach oraz domach i zakładach pomocy
społecznej, żłobkach i klubach dziecięcych.
Dane dotyczą pracujących bezpośrednio z pacjentem, tj. bez
osób, dla których głównym miejscem pracy jest uczelnia, jednostka administracji państwowej, samorządu terytorialnego lub
NFZ.
3. Dane o specjalistach dotyczą lekarzy i lekarzy dentystów
ze specjalizacją II stopnia oraz posiadających tytuł specjalisty
w odpowiedniej dziedzinie medycyny zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz. U. z 2020 r. poz. 1566,
z późn. zm.).
4. Porady udzielone przez lekarzy i lekarzy dentystów
w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej podano łącznie
z badaniami profilaktycznymi (z wyjątkiem porad udzielonych
przez lekarza orzecznika) oraz z poradami lekarskimi udzielonymi w izbach przyjęć szpitali ogólnych.
5. Dane o łóżkach w szpitalach ogólnych nie obejmują
miejsc dziennych na oddziałach szpitalnych oraz do 2007 r.
miejsc (łóżek i inkubatorów) dla noworodków.
Rodzaje oddziałów w szpitalach ogólnych (tabl. 3) opracowno w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 maja
2012 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 173).
Dane o łóżkach na oddziałach:
• chirurgicznych obejmują chirurgię ogólną, dziecięcą, szczękową, urazowo-ortopedyczną, neurochirurgię, kardiochirurgię, urologię oraz inne o charakterze chirurgicznym;
• zakaźnych obejmują łóżka na oddziałach obserwacyjno-zakaźnych;
• gruźlicy i chorób płuc – łóżka na oddziałach pulmonologicznych.
6. Lecznictwo uzdrowiskowe obejmuje szpitale i sanatoria
działające na obszarze uzdrowiska albo poza uzdrowiskiem sanatoria znajdujące się w urządzonym podziemnym wyrobisku górniczym wykorzystujące w leczeniu, rehabilitacji i profilaktyce przede
wszystkim właściwości naturalnych surowców leczniczych oraz
właściwości lecznicze klimatu na terenach, na których są położone.
7. Jednostkami systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne są:
• szpitalne oddziały ratunkowe;
• zespoły ratownictwa medycznego, w tym lotnicze zespoły ratownictwa medycznego, z którymi zawarto umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Z systemem współpracują centra urazowe oraz jednostki organizacyjne szpitali wyspecjalizowane w zakresie udzielenia świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego.
8. Dane o aptekach ogólnodostępnych nie obejmują aptek
działających w strukturze i na potrzeby szpitali.
Punkty apteczne są to placówki, które prowadzą obrót detaliczny produktami leczniczymi, głównie na wsi.
9. Dane o zachorowaniach prezentuje się zgodnie z ustawą
z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2019 r. poz. 1239).
Informacje o zachorowaniach na choroby zakaźne obejmują
wszystkie przypadki zarejestrowane w województwie.
10. Dane o opiece nad dziećmi do lat 3 prezentowane są
zgodnie z ustawą z dnia 4 lutego 2011 r. (Dz. U. z 2021 r. poz.
75), na podstawie której opieka może być organizowana w formie żłobka, klubu dziecięcego albo sprawowana przez dziennego opiekuna lub nianię.
11. Dane dotyczące wspierania rodziny oraz pieczy zastępczej, począwszy od danych za 2012 r., prezentowane są zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny oraz systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z późn. zm.).
Wspieranie rodziny może być prowadzone w formie usług
asystenta rodziny, udzielającego pomocy rodzinom m.in. w poprawie ich sytuacji życiowej, w rozwiązywaniu problemów socjalnych, psychologicznych, wychowawczych z dziećmi i w poszukiwaniu pracy zarobkowej, przez rodzinę wspierającą, placówkę
wsparcia dziennego lub w formie poradnictwa specjalistycznego.
12. Dane o placówkach i świadczeniach pomocy społecznej
prezentuje się zgodnie z ustawą o pomocy społecznej z dnia 12
marca 2004 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876, z późn. zm.).

1. Data concerning health care – unless otherwise stated – are
given including health care units subordinated to the Ministry of
Health, the Ministry of National Defence, the Ministry of the Interior and Administration; excluding health care in prisons.
2. Information on medical personnel concerns persons employed in: units engaged in health care activities, professional
practices, pharmacies as well as social welfare homes and facilities, nurseries and children’s clubs.
Data concern persons working directly with a patient, i.e. excluding persons for whom the primary workplace is university, central or
local government administration unit and the National Health Fund.
3. Data on medical specialists and dental spcialists concern doctors with grade II specialisation and with specialists title
in proper medicine domains in accordance with the Regulation of
the Minister of Health, dated 29 March 2019 on medical and dental specialties (Journal of Laws 2020 item 1566, as amended).
4. Consultations provided by doctors and dentists in the
scope of out-patient health care are presented together with
preventive examinations (excluding consultations provided by
medical experts), also together with consultations provided in
admission rooms in general hospitals.
5. Data regarding beds in general hospitals do not include day-time places in hospital wards and until 2007 – places (beds and
incubators) for newborns.
Types of wards in general hospitals (table 3) are compiled in
accordance with the Regulation of the Minister of Health, dated
17 May 2012 (Journal of Laws 2019 item 173).
Data regarding beds in:
• surgical wards include general surgery, paediatric surgery,
orthopaedic trauma surgery, neurosurgery, urology, maxillo-facial and cardiosurgery as well as other surgical wards;
• communicable diseases wards include beds in observation
communicable diseases wards;
• tubercular and pulmonary wards – beds in pulmonology wards.
6. Health resort treatment includes hospitals and sanatoriums, conducted on the area of health resort or outside the health resort area, located in an underground mining excavation,
using in the rehabilitation and preventive therapy primarily natural materials and healing properties of the climate in the areas
where they are situated.
7. Units of the State Emergency Medical Services are:
• hospital emergency wards;
• emergency rescue teams, including medical air rescue teams with which health care service contracts have been
concluded.
Trauma centres and hospital organisational units specializing
in providing health services necessary for medical rescue cooperate with the system.
8. Generally available pharmacies do not include pharmacies, which operate in the structure and for needs of hospitals.
Pharmaceutical outlets are created for selling prepared medicines and they can be located only in rural areas without generally available pharmacy.
9. Data regarding disease incidence are presented according to the Law dated 5 December 2008 on the Prevention and
Control of Infections and Communicable Diseases in Humans
(Journal of Laws 2019 item 1239).
Information concerning incidents of infectious diseases includes all cases registered in the voivodship.
10. Data on childcare for children up to the age of 3 are presented according to the law dated 4 February 2011 (Journal of
Laws 2021 item 75). Childcare can be organised in the form of
nurseries, children’s clubs or provided by day carer or nanny.
11. Data concerning family support and foster care, from
data for 2012, are presented according to the Law of Family
Support and Foster Care System, dated 9 June 2011 (Journal of
Laws 2019 item 821, as amended).
Family support shall also be provided in the form of family assistant’s services, who assists in: improvement of family life situation, resolution of psychological and social issues and problems
with upbringing children and searching for a job, as a supporting
family, day – support centre or a specialists guidance.
12. Data concerning social welfare facilities and social assistance
benefits are presented according to the Act of 12 March 2004 on
Social Assistance (Journal of Laws 2020 item 1876, as amended).

