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w województwie małopolskim
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2016

175 -   584

585 -   994

Ludność na 1 lekarza

995 - 1404
1405 - 1814

1810
osób - czyli najwięcej przypada-
ło na 1 lekarza w powiecie tar-
nowskim, a najmniej w mieście  
Krakowie -  175 osób.

Dane za rok 2016; przy publikacji danych prosimy powołać się na źródło.

24
lekarzy pracujących z pacjentem 
przypadało na 10 tys. ludności, 
zarówno w województwie ma-
łopolskim, jak i w Polsce. Naj-
wyższą wartość tego wskaźnika 
zanotowano w województwie 
łódzkim (28 lekarzy).

Lekarze pracujący z pacjentem według głównego miejsca pracy 
i według powiatów

Kadra medyczna (według głównego miejsca pracy)

OGÓŁEM NA 10 TYS. LUDNOŚCI

LEKARZE 8137 24,1

LEKARZE DENTYŚCI 1525 4,5

PIELĘGNIARKI 18138 53,6

POŁOŻNE 2020 6,0

FARMACEUCI 2745 8,1

WYSZCZEGÓLNIENIE

https://twitter.com/Krakow_STAT
https://twitter.com/Krakow_STAT


PRACOWNICY SŁUŻBY ZDROWIA
w województwie małopolskim w 2016 r.

aStruktura lekarzy według specjalności

Dane za rok 2016; przy publikacji danych prosimy powołać się na źródło.

Zeskanuj kod 
aby uzyskać 

więcej informacji

Średni personel medyczny według głównego miejsca pracy
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Farmaceuci pracujący według głównego miejsca pracy
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Technicy farmaceutyczni

Technicy elektroradiologii

Asystentki stomatologiczne

Technicy analityki medycznej

Tatownicy medyczni

Technicy fizjoterapii

Higienistki stomatologiczne

Opiekunowie medyczni

Technicy masażyści

Technicy sterylizacji medycznej

Pozostali

2745
farmaceutów pracowało na tere-
nie województwa małopolskie-
go w 2016 r. Większość z nich 
(2353) stanowiły kobiety. Prawo 
wykonywania zawodu farma-
ceuty posiadały 3293 osoby.

bChirurgia

Medycyna rodzinna

Choroby wewnętrzne

Pediatria

Anestezjologia i intensywna terapia

Ginekologia i polożnictwo

Kardiologia

Psychiatria łącznie z dziecięcą

Neurologia

Radiodiagnostyka

Okulistyka

Choroby płuc

Onkologia z patologią onkologiczną

Pozostałe
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Za specjalistów uważamy specjalistów II stopnia 
i specjalności. Specjaliści I stopnia nie są liczeni.

Chirurgia ogólna, dziecięca, klatki piersiowej, urologia 
i chirurgia naczyniowa, onkologiczna, plastyczna, 

szczękowo-twarzowa, kardiochirurgia, neurochirurgia, 
ortopedia i traumatologia, ortopedia i traumatologia 
narządu ruchu.
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