
 
 

INFORMACJA PRASOWA 

05.12.2018 r. Kadra medyczna na Podkarpaciu 
 

Na przestrzeni ostatnich kilku lat liczba kadry 
medycznej na Podkarpaciu nie uległa zbyt dużym 
zmianom. Nieznacznie wzrosła liczba lekarzy, 
natomiast zmalała pielęgniarek, położnych i lekarzy 
dentystów. 

Na koniec 2017 roku na Podkarpaciu pracowało 4,7 tys. 
lekarzy, 966 lekarzy dentystów, 12,4 tys. pielegniarek 
i 1,6 tys. położnych. 

W przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkanców było 22 lekarzy, co plasowało Podkarpacie na 11. 
miejscu wspólnie z województwem dolnośląskim. Największe nasycenie w przeliczeniu na 10 
tysięcy mieszkanców wystepowało w województwie łódzkim – 27 lekarzy, a najmniejsze 
w wojewodztwie wielkopolskim – 16 lekarzy.  

Z kolei pielęgniarek i położnych na 10 tysięcy mieszkanców Podkarpacia przypadało 65, co 
sytuowało je na 2. miejscu wraz z województwem lubelskim. Najwięcej pielegniarek 
w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców było w wojewodztwie świetkokrzyskim – 66, 
a najmniej, podobnie jak lekarzy, w województwie wielkopolskim – 45. 

W 2017 roku na Podkarpaciu pracowało o 115 lekarzy więcej niż w 2016 roku i o 431 więcej niż 
w 2012 roku. Natomiast lekarzy dentystów w 2017 roku było o 30 mniej niż rok wcześniej i o 73 
mniej niż w 2012 roku. Podobnie pilegniarek w 2017 roku było o 74 mniej, w porównaniu 
z 2016 rokiem i o 47 mniej w odniesieniu do 2012 roku. Położnych było w poprzednim roku 
o 18 mniej niż w 2016 roku i o 61 mniej w porównaniu z 2012 rokiem. 

 

 

 W przypadku korzystania z powyższego materiału prosimy o podanie źródła: 

Urząd Statystyczny w Rzeszowie 

 

 

Opracowanie merytoryczne: 
Podkarpacki Ośrodek Badań Regionalnych  
Marek Tomczyk 
Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 
 

Osoba do kontaktu z mediami: 
Angelika Koprowicz 
Tel: 17 853 52 10, 17 853 52 19  wew. 219 
e-mail: a.koprowicz@stat.gov.pl 
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Pielęgniarek i położnych na 
Podkarpaciu w przeliczeniu 
na 10 tysięcy mieszkańców 
było o 9 więcej niż w Polsce 10,2% 

Wzrost liczby lekarzy w 2017 
roku w porównaniu z 2012 ro-
kiem 
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